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Introdução 

 

Projeções apontam para um crescimento significativo da demanda de energia 

primária no mundo até 2035 (IEA, 2012; BP, 2013; OPEP 2012) com um crescimento 

previsto de 54% entre os períodos 2010-2035 (IEA, 2012). Os principais recursos 

disponíveis para suprimento da atual demanda de energia primária são os recursos 

fósseis. Eles representam mais de 80% da demanda mundial de energia e no cenário de 

referência para 2035 não há tendência de mudanças significativas (IEA, 2012). Embora 

a participação total dos recursos fósseis na matriz energética mundial caia em função do 

maior crescimento da participação dos recursos renováveis, os fósseis terão ainda uma 

participação significativa na demanda de energia primária, com um aumento de 45% no 

período 2010 – 2035 (IEA 2012).  

Mesmo com um crescimento representativo das fontes renováveis de 110% em 

2035 comparado a 2010, a participação total das energias renováveis na matriz global 

ainda é limitada, passando de 13% em 2010 para 28% em 2035 (IEA, 2012). E nenhum 

dos cenários visitados apresenta perspectivas de que isso mude (IEA, 2012; BP, 2013; 

OPEP, 2012). Assim, independente de restrições como emissões atmosféricas, preços, 

segurança energética, ou mesmo acesso aos recursos, fontes fósseis de energia primária 

ainda deverão ocupar um papel importante, significativo e indispensável na matriz 

energética mundial em 2035.  

Entre os recursos fósseis, atualmente o óleo é a principal fonte de suprimento de 

energia primária com 32% da demanda mundial. Segundo a IEA (2011), no cenário de 

referência para 2035 o óleo bruto se manterá como principal insumo, atendendo a 27 % 

da demanda. Embora a participação do petróleo na matriz energética caia em 2035 em 

função do aumento de renováveis, a necessidade de demanda de óleo aumentará em 
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16%, ou o equivalente a 658 Mtoe. Segundo a OPEP (2011), o carvão passaria a ser em 

2035 o principal fóssil na demanda de energia primária, mas praticamente se igualando 

ao petróleo com somente mais 0,5% da demanda mundial. Neste cenário, a demanda de 

petróleo aumentaria 24% no período 2010-2035, exigindo uma demanda de mais 986 

Mtoe de óleo. Segundo a BP (2011), a demanda para 2030 seria de mais 17 % frente a 

2010, com uma necessidade de mais 691 Mtoe, superior ao que o cenário de IEA indica 

para 2035, 5 anos mais tarde. As perspectivas de demanda apontam, portanto, para o 

predomínio das fontes fósseis de energia primária e, sobretudo o do óleo.  

Os cenários de produção da IEA (2012) apresentam uma perspectiva de aumento 

de volume produzido de óleos chamados não convencionais. Dos 4 mbd produzidos em 

2011, a tendência é um aumento significativo dos óleos não convencionais de forma a 

atender as perspectivas de aumento de produção dos próximos anos para atender a 

demanda crescente. Nos cenários baseados nas políticas atuais, a perspectiva de 

aumento é de 240%, passando para 10 mbd em 2020, e de 50% do número de 2020 para 

2035. Ao se considerar a participação dos não convencionais no total da produção 

mundial, sua relação percentual cresce dos atuais (2011) 4,5% para 10% em 2020 e 15% 

para o ano de 2035, enquanto que o cru convencional tem sua participação em queda 

dos atuais (2011) 81% para 72% em 2020 e 67% em 2035 (IEA, 2012).  

Os dados acima validam as referências consultadas (JACKSON, (2006; 

SÖDERBERGH et al, 2007; MÉJEAN, 2008; GREENE, 2006; BABUSIAUX et 

BAUQUIS, 2007; WATKINS, 2006) que afirmam que os petróleos não convencionais 

seriam fontes atrativas para compensar problemas de disponibilidade da produção de 

óleos convencionais prevista por outros autores (SORREL et al, 2010; BENTLEY, 

2002; 2007; HÖOK et al, 2009; TSOSKOUNOGLOU et al, 2008; CAMPBELL et 

LAHERRÈRE, 1998; LAHERRÈRE, 2003). Este crescimento da necessidade de não 
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convencionais parece consolidado apesar das possíveis restrições de sua produção como 

altos custos, desafios tecnológicos e emissões de carbono (BENTLEY, 2006; GREEN et 

al, 2006; GOLDY et JULIÁ, 2007; SZKLO et al, 2004; MANDL, 2007).  

Estimativas da IEA (2012) demonstram que a maior parte dos recursos que 

compõem os volumes das últimas reservas recuperáveis (URR) são não convencionais. 

Do volume de 5871 bilhões de barris, 3193 bilhões de barris são de fontes não 

convencionais. Esta perspectiva de volume evidencia a importância dos não óleos 

convencionais nos cenários de atendimento da demanda de energia proveniente do 

petróleo. Do volume dos recursos não convencionais, 1800 bilhões de barris são 

provenientes das reservas de óleo extrapesado venezuelano e betume canadense. Este 

número corresponde a 30% do volume das últimas reservas recuperáveis 

Atualmente a Venezuela detém a maior reserva provada de petróleo do mundo, 

com 296,5 bilhões de barris, compreendendo 17,94% de toda a reserva mundial e uma 

razão R/P de mais de 100 anos, sendo seguida pela Arábia Saudita com uma reserva de 

265,4 bilhões de barris, correspondente a 16,05% de toda a reserva mundial (BP, 2012). 

Do volume total de 296,5 bilhões de barris das reservas provadas da Venezuela, 

85% são de petróleo extrapesado. A importância das reservas de óleo extrapesado para a 

Venezuela e para o cenário mundial no atendimento da demanda crescente de energia 

primária justifica a escolha destas reservas como objeto de estudo.  

As características do óleo extrapesado venezuelano, com grau API 8, exigem 

que o cru passe por um processo de beneficiamento chamado “melhoramento”. Este 

processo faz com que o cru extrapesado passe a ter característica de um óleo médio, de 

aproximadamente 26°API, mais adequado para ser utilizado como carga no parque de 

refino venezuelano e mundial, aumentando, naturalmente, sua viabilidade comercial. No 

entanto, o processo de melhoramento é altamente energo intensivo e parte das reservas 
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do não convencional é perdida ou utilizada como insumo para o beneficiamento. Outro 

recurso importante utilizado em quantidade significativa no processo de melhoramento 

é o gás natural. O consumo deste recurso no beneficiamento do óleo extrapesado afeta 

também suas reservas, que poderiam ser destinadas à economia através do consumo 

pela sociedade.  

O estudo busca avaliar, segundo o método de retorno sobre investimento 

energético (EROI), o quanto das reservas de óleo extrapesado venezuelano pode ser 

efetivamente disponibilizado para refino. A pesquisa se limita à avaliação de retorno de 

investimento energético aos processos de extração e melhoramento. Esta delimitação 

não afetou o estudo, que tem como principal foco o processo de melhoramento, que 

efetivamente consome considerável quantidade de energia para disponibilizar o 

extrapesado como um cru médio.  

A questão central que o estudo busca responder é o quanto das reservas de óleo 

extrapesado venezuelano pode efetivamente ser disponibilizado para refino, 

identificando o real posicionamento da Venezuela em relação às reservas mundiais. O 

estudo pretende testar a hipótese de que uma parte significativa das reservas de óleo 

extrapesado seja consumida nos processo de extração e melhoramento, levando a 

Venezuela a deter uma reserva disponível significativamente menor do que a 

oficialmente declarada como provada. Um possível reposicionamento quantitativo das 

reservas poderia afetar as diretrizes do planejamento estratégico de empresas e 

governos, podendo afetar decisões no campo político e econômico.  

A originalidade do estudo, que o caracteriza como uma tese de doutorado, está 

na avaliação quantitativa das reservas provadas através do viés energético.  

O estudo segue estruturado em 5 capítulos. O capítulo 1 detalha a metodologia 

escolhida para o desenvolvimento da pesquisa. Define o conceito adotado para o 
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método de retorno de investimento energético (EROI) e expõe a abrangência da 

aplicação do método, justificando a limitação da análise aos investimentos energéticos 

dos processos de extração do óleo extrapesado e de seu beneficiamento (melhoramento). 

Esclarece a origem dos dados e apresenta as fórmulas a serem utilizadas para definição 

do EROI de extração, EROI do processo de melhoramento (beneficiamento) e do EROI 

total, que constitui uma avaliação total entre os processos de extração e melhoramento.  

O capítulo 2 apresenta o papel dos óleos não convencionais no cenário mundial 

da indústria do petróleo. Neste capítulo, o estudo busca conceituar os óleos não 

convencionais e discutir o conceito de reservas e recursos através de visita à literatura. 

O capítulo busca ainda detalhar os cenários atuais e de perspectiva futura sobre a 

demanda, produção e preços das fontes de energia primária com base em relatórios da 

BP (2013), IEA (2012) e OPEP (2012), posicionando as reservas venezuelanas nestes 

cenários.  

O capítulo 3 descreve a indústria do petróleo na Venezuela, fazendo um breve 

levantamento histórico do desenvolvimento da indústria no país. Busca ainda evidenciar 

a importância das reservas de petróleo não convencional extrapesado para o país através 

de um levantamento de suas reservas, produção e consumo atuais, além de detalhar a 

potencialidade do parque de refino e das operações de beneficiamento do petróleo 

extrapesado. O capítulo trata ainda do plano estratégico da PDVSA, indústria nacional 

do petróleo, e seu plano de investimento. Analisa as potencialidades de capacidade de 

produção e capacidade de alavancagem dos recursos que possam suportar os 

investimentos necessários para exploração da Faixa do Orinoco, região onde se 

encontram as reservas do óleo extrapesado. 

O capítulo 4 trata do estudo de caso e análise dos resultados. Inicialmente 

reforça os objetivos da pesquisa e descreve o objeto do estudo. Apresenta os valores 
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considerados nos cálculos do EROI de extração, melhoramento e total. Analisa cada um 

dos resultados encontrados à luz das características das operações da Venezuela. O 

capítulo aplica o resultado do EROI total (extração e melhoramento) à quantificação das 

reservas provadas do óleo não convencional, analisando os resultados encontrados e 

incluindo na análise os efeitos da avaliação também sobre a reserva de gás natural do 

país. Busca comparar os resultados ao betumem canadense. Este capítulo busca 

responder a pergunta central da pesquisa, ou seja, o quanto das reservas de óleo 

extrapesado venezuelano pode efetivamente ser disponibilizado para refino, 

identificando o real posicionamento da Venezuela em relação às reservas mundiais. 

Como objetivos secundários, o estudo busca o levantamento das demandas energéticas 

dos processos de extração e melhoramento e ainda pretende avaliar a capacidade da 

Venezuela em atender a demanda através da produção do extrapesado não convencional 

através do ponto de vista operacional e econômico.  

O capítulo 5 finaliza a pesquisa indicando possibilidade de estudos futuros, seja 

em função da continuidade do tema presente, seja para preencher lacunas criadas em 

função das limitações deste estudo.   
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Capítulo 1 Metodologia 

 

1.1 Introdução  

 

Este capítulo apresenta a base metodológica utilizada neste estudo, seus 

objetivos, justificativas e abrangência. Detalha o método utilizado, as fontes de coleta 

das informações que compõem a pesquisa e a forma de tratamento dos dados.  

As reservas mundiais de óleo declaradas como provadas, ou seja, aquelas que 

consistem em um volume mínimo que pode ser técnica e comercialmente recuperável 

com 90% de certeza probabilística (SZKLO et al, 2006) são reportadas de forma 

quantitativa em bilhões de barris (BP, 2012).  

É possível determinar a projeção da razão R/P, que é o tempo de possibilidade 

de produção de petróleo a cada nível de produção anual (PIMENTEL, 2006) 

estabelecendo-se uma relação da reserva provada com a produção do país detentor da 

reserva. 

No entanto, parte destas reservas é consumida no próprio processo de extração 

do óleo cru, do seu refino e do transporte dos produtos acabados, estes realmente 

utilizados pela sociedade. Assim, se parte das reservas são consumidas nos processos de 

extração e refino, nem toda a quantidade de reserva declarada como provada pode, de 

fato, ser disponibilizada para a sociedade. A hipótese deste estudo é que este fato é 

ainda mais verdadeiro quando se avalia o caso das reservas de óleo extrapesado da 

Venezuela, que, como antes indicado, representam atualmente parcela considerável das 

reservas provadas mundiais de petróleo (BP, 2012). 

A metodologia adotada tem como objetivo permitir que, através da estimativa de 

retorno de investimento sobre energia (EROI), seja possível identificar quanto das 
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reservas declaradas como provadas pode ser realmente disponibilizado em forma de 

energia.  

Nesta pesquisa, as reservas venezuelanas são utilizadas como base do estudo. A 

escolha das reservas venezuelanas se dá por dois principais critérios:  

a) Primeiro, a representatividade de seu volume de reserva provada frente 

ao volume total mundial. Dentre as reservas mundiais, a Venezuela detém, segundo a 

BP (2013), a maior reserva mundial com 297,6 bilhões de barris relativos a 17,8% do 

total das reservas globais. A Venezuela é seguida pela Arábia Saudita que detém 265,9 

bilhões de barris relativos a 15,9% das reservas mundiais.  

b) Segundo, pela condição favorável de acesso a dados internos da PDVSA. 

Embora sejam dados não publicados e consequentemente não disponíveis ao 

conhecimento público, não são informações consideradas confidenciais e foram 

devidamente autorizadas a serem utilizadas como fonte para composição desta pesquisa.  

O processo de extração e produção do petróleo venezuelano tem, no entanto, 

características particulares. De sua reserva provada, 87% é composta de petróleo 

extrapesado com 8°API provenientes da área chamada Faixa Petrolífera do Orinoco 

(PDVSA, 2011). Para ser refinado, este cru passa pelos processadores chamados de 

melhoradores1, que alteram as características do petróleo, aumentando seu grau API 

para crus com graus 16 a 32, mais adequados para processamento e com maior valor 

agregado.  

A hipótese a ser testada é a de que um volume representativo das reservas de 

petróleo extrapesado não possa ser disponibilizado, porque seriam consumidos no 

próprio processo de melhoramento do grau API.  Ao se avaliar a disponibilidade de 

energia efetivamente disponibilizada, a metodologia pretende testar a capacidade do 

próprio processo em aproveitar de maneira mais ou menos eficiente as reservas 
                                                        
1 Detalhados no capítulo 3. 
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disponíveis. O estudo pretende ainda que a metodologia adotada possibilite a avaliação 

da real disponibilidade das reservas mundiais através do cálculo de oferta efetiva de 

energia.  

 

1.2 EROI 

 

A metodologia desenvolvida neste estudo tem como base a avaliação do “Energy 

Return On Investment – EROI” aplicada ao processo de extração e melhoramento do 

petróleo extrapesado proveniente da Faixa do Orinoco. O EROI pode ser utilizado como 

fator de avaliação quantitativa das reservas buscando a determinação do volume  

realmente passível de utilização pelo processo de refino e, consequentemente, viável 

para transformação em produtos acabados.  

EROI é um método utilizado para calcular o retorno de energia à economia e 

sociedade, comparado à energia utilizada para obter esta energia (HU et al, 2013, 

HEUN et WIT, 2012). É calculado pela relação entre a saída e a entrada de energia de 

um mesmo processo. Foi criado para prover uma quantificação numérica dos benefícios 

de se obter determinada quantidade de energia em relação à quantidade de energia 

utilizada para se obter esta energia (RAUGEI et al, 2012).  

 

EROI  = E input / Eoutput 

 

No caso de recursos fósseis, EROI é calculado através da relação entre a energia 

de certa quantidade de recurso extraído e distribuído como combustível (E comb) e a 

energia primária usada na cadeia de produção (RAUGEI et al, 2012). Esta energia 
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primária inclui a energia primária direta e indiretamente usada para extrair, refinar e 

distribuir o combustível (Ed+Ei).  

 

EROI  = E comb / E Ed+Ei 

 

Como avalia a eficiência energética do processo de extração e refino, o EROI 

oferece uma percepção da energia útil à sociedade obtida através de um recurso, antes 

do que simplesmente contabilizar a energia total que este recurso oferece (HU et al, 

2013). Um processo com EROI > 1.0 indica uma “fonte de energia”. Um processo com 

EROI < 1.0 é um processo “dissipador de energia” (HEUN et WIT, 2012).  

O investimento energético é a soma entre a energia direta e a energia indireta 

utilizada para gerar a energia obtida. Se estimada em base de energia final, a energia 

direta é definida como o combustível e a eletricidade utilizada nos processos de 

produção (extração e refino). Contudo, RAUGEI  et al (2012) consideram como energia 

direta a energia primária para obtensão da eletricidade.  

A energia indireta é a energia usada na economia para produzir os materiais 

necessários à atividade da cadeia produtiva e para produzir e manter o capital usado 

para extrair os recursos (CLEVELAND, 2005). HU et al (2013) consideram ainda como 

energia indireta a energia usada para construir dutos e instalações.  A dificuldade de 

avaliação do EROI com energia indireta é que raramente este tipo de investimento está 

disponível em forma de energia (HU et al, 2013), sendo necessária a conversão de 

valores monetários para valores energéticos.  

A pluralidade de utilizações do método constitui dificuldade de padronização 

das formas de avaliação. BRANDT (2001) utiliza o método para avaliar a eficiência 

energética da produção de óleo na Califórnia. Para tanto, utiliza um EROI de ciclo 
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completo, onde a avaliação compreende desde a extração até o uso dos produtos 

derivados. HU et al (2013) utiliza o EROI para avaliar a eficiência histórica e as 

tendências da cadeia de produção de combustíveis fósseis na China, utilizando as 

energias diretas e indiretas como investimento energético. RAUGEI et al (2012) 

utilizam o EROI para comparar a eficiência de células fotovoltaicas com ciclo de vida 

de combustíveis fósseis. HEUN et WIT (2012) utilizam o EROI para analisar a 

evolução de preços e as tendências de transição energética. Segundo RAUGEI et al 

(2012), a metodologia do EROI deve ser usada de forma direcionada, com padrões de 

análise específicos para cada caso estudado.  

Outra dificuldade do método é a distinção clara do que pode ser considerado 

como investimento energético, confundido na diferenciação entre “fontes de energia” e 

os “portadores de energia” (RAUGEI et al 2012). Fontes são a energia que existe na 

natureza e pode ser usada para gerar os portadores de energia, que são vetores derivados 

de energia primária. A distinção segundo BRANDT (2001) é ainda mais complicada, 

pois não há como separar as cadeias de extração do óleo de outras cadeias de extração, 

porque alguns produtos gerados na cadeia de refino, por exemplo, podem ser utilizados 

como energia na extração.  

O exemplo levantado por BRANDT (2001) reflete bem o que ocorre na 

Venezuela sobre o gás natural, utilizado como energia primária para obtenção de 

energia elétrica para gerar os motores de elevação na extração do extrapesado ou como 

insumo dos processos de melhoramento e refino.  

A falta de informações precisas é outra variável crítica no processo de avaliação 

do EROI (BRANDT, 2001, GUILFORD et al, 2011). Muitas informações são estimadas 

devido à falta de informações claras (GUILFORD et al, 2011).  
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Este estudo considera como avaliação do EROI somente o levantamento do 

investimento energético direto, ou seja, a quantidade de energia primária utilizada como 

insumo no processo de extração e melhoramento. No caso da extração, utiliza a energia 

primária (gás natural) que gera a eletricidade necessária. Na avaliação do processo de 

melhoramento, além do cru extrapesado utilizado como carga, a energia direta é 

caracterizada pelo gás natural utilizado como insumo direto de beneficiamento do óleo 

extrapesado e na geração de energia elétrica necessária ao processo.  

 

1.3 Desenvolvimento 

 

O modelo da produção de refinados através da extração e melhoramento de não 

convencionais extrapesados provenientes da Faixa Petrolífera do Orinoco, no qual o 

estudo se baseou é demonstrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo esquemático da produção.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados PDVSA (2012) 

 

Onde a extração compreende a produção do não convencional extrapesado 

(EHCO – Extra Heavy Crude Oil) da Faixa Petrolífera do Orinoco, que por sua vez é 

enviado para beneficiamento nos melhoradores, que geram um produto com mais alto 

grau API, mais adequado ao refino venezuelano. Depois de “melhorado”, o cru passa 

para a etapa de refino onde é transformado em produtos terminados com especificações 

voltadas ao mercado nacional e internacional.  
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Inicialmente, o estudo procurou realizar a avaliação do EROI de toda a cadeia de 

produção venezuelana, desde a extração até a disponibilidade final de produtos 

acabados gerados a partir do refino do óleo extrapesado proveniente do processo de 

melhoramento. Para tanto, para a etapa de refino, seria necessário relacionar a 

quantidade da carga do sistema e os dados de consumo energético (e não energético 

para produção de hidrogênio) devido ao processamento do cru às quantidades 

produzidas de cada derivado, de forma determinar a relação entre a energia demandada 

e a energia disponibilizada pelo refino.  

No entanto, dificuldade de acesso a estes dados de forma precisa 

impossibilitaram que o estudo considerasse o refino como parte integrante da avaliação 

do EROI da cadeia de produção. Embora os dados de consumo energético do processo 

de refino sejam considerados pelos relatórios venezuelanos como confidenciais e, 

portanto, não disponíveis para divulgação, a maior dificuldade foi em se estabelecer a 

quantidade real de produtos acabados derivados do processo do refino.  

Em todos os relatórios de gestão avaliados (PDVSA, 2009, PDVSA 2010, 

PDVSA, 2011, PDVSA 2012), o balanço do refino entre a quantidade de crus que 

entrou no sistema e a quantidade de produtos acabados que saiu do sistema sempre foi 

reportado como 100%, onde nenhuma expansão de volume entre os crus e derivados, ou 

ainda nenhuma perda de volume foi considerada. Como exemplo, segue o texto 

referente à produção do complexo de refino de Paraguaná, o mais representativo do 

parque de refino venezuelano (PDVSA, 2012):  

“O volume de petróleo processado no CRP no ano de 

2011 foi de 699 mbd e se processaram também 78 mbd de 

insumos destinados a processos e misturas. Com este nível 

de petróleo e insumos processados se obtiveram 777 mbd 
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de produtos, dos quais 221 mbd correspondem a gasolinas 

e naftas, 255 mbd a combustível de aviação e destilados, 

188 a óleos residuais, 8 mbd a asfaltos, 4 mbd a 

lubrificantes e 101 mbd a outros produtos e 

especialidades (incluindo perdas e ganhos volumétricos)”.  

 

Embora a expressão “perdas e ganhos volumétricos” faça parte da composição 

dos produtos acabados, estas quantidades não são claramente definidas em nenhum dos 

relatórios consultados.  

De forma a tentar estabelecer uma alternativa ao cálculo de saída dos produtos 

de refino, buscou-se comparar o volume de crus demandados pelo processo de refino e a 

soma entre os produtos acabados vendidos para o mercado nacional e internacional. 

Esta forma de verificação das quantidades de saída do processo de refino não seria a 

mais indicada, porque, tratando-se de quantidades apuradas através de operações 

comerciais, qualquer estoque remanescente poderia afetar a quantificação dos produtos. 

No entanto, a soma das quantidades de produtos acabados vendidos para o mercado 

nacional e internacional compreendeu exatamente 100% da carga de cru do sistema. 

Até mesmo no balanço consolidado das operações nacionais e internacionais dos 

anos de 2009, 2010 e 2011 (PDVSA, 2012), os relatórios apresentam uma quantidade 

de produtos acabados referentes a 100% da quantidade de carga do sistema de refino, 

onde os volumes de perdas ou ganhos não são claramente definidos. Não se pretende 

neste estudo aprofundar a discussão sobre os métodos de divulgação dos números 

internos da PDVSA.  

Portanto, devido à dificuldade de acesso aos dados de consumo energético do 

processo de refino e das quantidades reais de produção de derivados, o estudo optou em 
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excluir da avaliação o processo de refino. Esta exclusão não afeta o estudo em seu 

objetivo central, uma vez que a disponibilidade energética do petróleo extrapesado deva 

ser considerada essencialmente após o processo de melhoramento, que o transforma em 

um óleo de características similares ao óleo convencional. Desta forma, o óleo 

processado em melhoradores na Venezuela, ao chegar no parque de refino, possui 

propriedades físico-químicas similares às de um óleo convencional, ou, ainda, este óleo 

não difere de óleos convencionais na etapa de refino. 

 

1.4 Origem dos dados – Processamento 

 

1.4.1 Extração 

 

A extração do cru não convencional extrapesado constitui a primeira etapa do 

processo analisada neste estudo. A importância de se considerar a extração no cálculo 

do EROI venezuelano vem da importância do próprio extrapesado na economia da 

Venezuela. De suas reservas provadas de petróleo, a reserva localizada na Faixa do 

Orinoco de petróleo extrapesado compreende a sua maior fração, com 85% do total das 

reservas venezuelanas, ou 259 bilhões de barris (PDVSA, 2012), extraídos atualmente 

através da exploração de 201 poços. (PDVSA, 2012) 

 Os dados sobre o processo de extração e produtividade dos poços foram 

obtidos através de artigos publicados a partir de estudos de universidades venezuelanas 

(AZCONA, 2012) e de artigos publicados em congressos neste país (ROJAS et DE 

LEÒN, 2008) e artigos livres (MOMMER, 2004).  Nenhuma informação sobre os 

processos de extração são divulgados nos relatórios de gestão oficiais da PDVSA. 
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 O EROI de extração é dado pela fórmula: 

 

EROIE  = EOE / EdE, onde:         Eq. (1) 

EOE = Energia em MJ do petróleo extraído. 

EdE = Energia em MJ utilizada para extrair o petróleo extrapesado  

 

1.4.2 Melhoramento 

 

 O beneficiamento de petróleo extrapesado é feito em sistemas 

denominados Melhoradores. Estes sistemas constituem um agrupamento de processos 

que alteram as características do petróleo extrapesado aumentando seu grau API, 

possibilitando que o óleo possa ser processado em refinarias adequadas a petróleos 

médios e leves.  

 O processo é fundamental para o beneficiamento do cru extrapesado 

proveniente da Faixa do Orinoco e todo o cru extraído na Faixa deve passar por estes 

sistemas de melhoria. Portanto, é essencial considerar este processo intermediário no 

cálculo do EROI.  

A PDVSA possui quatro melhoradores em operação (PDVSA, 2012). 

Petroanzoátegui, com capacidade de 160 mbd e que processa o cru extrapesado em crus 

pesados entre 18 e 20°API, Petrocedeno, com capacidade de 284 mbd e que processa o 

cru extrapesados em crus médios de 30° API, Petromonagas, com capacidade de 155 

mbd e que processa o cru extrapesado em crus leves de 16°API e Petropiar, com 

capacidade de 247 mbd e que processa o cru extrapesado em crus médios de 24 a 

26°API (Tabela 1).(PDVSA, 2012).  
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    Tabela 1. Capacidade e produtos de melhoradores. 

Melhorador Capacidade, mbd Produto, °API 

Petroanzoátegui 160 18 a 20 

Petrocedeno 284 30 

Petromonagas 155 16 

Petropiar 247 24 a 26 

                  Fonte: Elaborado a partir de dados PDVSA (2012) 

 

Os dados utilizados no estudo referentes à operação do melhoradores foram 

obtidos através da operação do melhorador Petropiar. Este estudo considerou o 

melhorador Petropiar como representativo do processo de melhoramento por possuir 

uma das maiores capacidades de processamento entre os melhoradores e por processar o 

cru extrapesado e produzir um cru sintético médio de grau API entre 24 e 26, 

característicos da carga média de petróleos que alimentam as refinarias venezuelanas.  

As informações que correspondem ao consumo energético do melhoramento 

foram obtidas através do diagrama de blocos referente a este processo. Neste diagrama, 

apresentado no capítulo 4, consta a quantidade de gás natural e a quantidade de energia 

elétrica consumida para determinada quantidade de carga. A energia elétrica consumida 

foi convertida de acordo com a quantidade de energia primária necessária para sua 

geração. Os dados de eficiência foram obtidos através de estudo de Rojas e De León 

(2008) em seu estudo “Natural Gas For The Development of Orinoco Oil Belt in 

Venezuela”. 

Outra informação obtida através do processo de melhoramento que compõem o 

cálculo do EROI foi a relação entre a quantidade de carga do processo de melhoramento 

e a quantidade de cru sintético que sai do processo. Esta relação de utilização é expressa 
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em valores energéticos, obtidos através do poder calorífico do produto de carga e do cru 

sintético.  

O valor do EROI para o processo de melhoramento é dado pela fórmula: 

 

EROI M = EOM / EdM  , onde:       Eq. (2) 

 

EOM = Energia em MJ de saída do processo de melhoramento. Este estudo 

considera somente a energia de saída referente ao cru melhorado. O coque e o enxofre 

são considerados como resíduos do processo, embora o coque tenha finalidades 

energéticas. Considerar o coque na avaliação do EROI de melhoramento pode interferir 

na avaliação do EROI total, que tem como foco a análise dos produtos que podem ser 

destinados ao refino.  

EdM = Energia direta utilizada no processo de melhoramento. É expressa em MJ 

e representa o total dos insumos consumidos no processo de melhoramento.  

 

1.4.3 EROI Total 

 

O valor do EROI que este estudo utiliza para a quantificação das reservas de 

petróleo extrapesado deve compreender toda a energia investida no processo de 

extração e no processo de melhoramento do cru não convencional. Este EROI foi 

denominado como EROI Total ou E TOTAL EM.  É estabelecido pela fórmula: 

 

EROI TOTAL E-M =  EOM / ( EdE + EdM), onde :      Eq.(3) 
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EOM = É a energia disponibilizada após o processo de melhoramento, expressa 

em Joules e relativa ao processamento de um barril de carga de cru extrapesado.  

EdE = É a energia direta consumida no processo de extração de um barril, 

expressa em Joules; 

EdM = Energia direta consumida no processo de melhoramento de um barril, 

expressa em Joules. 

 

3.5 Origem dos dados - Produtos 

 

3.5.1 Extrapesado  

 

A importância do processamento do petróleo não convencional extrapesado 

venezuelano já foi apresentada neste estudo. O tamanho das reservas e 

consequentemente a importância econômica deste recurso justificam a escolha do 

processamento do extrapesado por esta pesquisa.  

Os dados que compreendem os cálculos referentes ao extrapesado foram 

coletados através de relatórios internos da PDVSA, que embora não estejam disponíveis 

ao público, não constituem informações confidenciais. O extrapesado considerado na 

pesquisa é o Boscán, de grau API 8, que representa a maior parcela das reservas de 

extrapesado da Faixa. (PDVSA, 2012) 

Para compor os dados do cálculo do EROI da Venezuela, que compreende a 

relação entre a quantidade de produto que entra no processo, desde a extração até a 

quantidade de produto que sai do refino, a metodologia adotada utiliza como fator 

referencial o valor de 100 unidades do extrapesado que entram no processo de 

melhoramento.  
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Através de dados de rendimento do processo de melhoramento, a quantidade de 

produto que sai melhorado é referenciada com o valor de 100 unidades de entrada. Os 

valores de entrada e saída são convertidos para valores energéticos através da relação 

entre sua quantidade e seu poder calorífico real, expresso em MJ/kg. Como a quantidade 

de entrada é expressa em barris, o poder calorífico expresso em MJ/kg exige a 

conversão de barril para massa através da densidade real do extrapesado.  

Os dados de utilização do processo de melhoramento foram obtidos através da 

produtividade real do melhorador Petropiar. Os dados foram coletados através de 

reporte interno, sem restrições de confiabilidade, e são descritos detalhadamente no 

capítulo de coleta e tratamento de dados.  

O produto que sai do processo de melhoramento é chamado de cru melhorado.  

 

1.5.2 Crus Melhorados 

 

A transformação do petróleo extrapesado em produtos melhorados de maior grau 

API e consequentemente mais adequado ao refino nos parques venezuelanos ou 

internacionais  é fundamental para viabilização econômica das reservas de extrapesado 

da Venezuela. Faz-se necessária, portanto, a avaliação desta etapa de processamento 

através dos dados de sua produtividade real.  

Os dados que compreendem os cálculos referentes aos produtos melhorados 

foram coletados através de relatórios internos da PDVSA, que embora não disponíveis 

ao público, não constituem informações confidenciais. 

O cru melhorado considerado na pesquisa é médio Hamaca, de grau API 26, que 

representa a carga média do parque de refino da Venezuela (PDVSA, 2011) 
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Com o valor de EROI total dos processos de extração e melhoramento, é 

possível quantificar as reservas de petróleo extrapesado proveniente da Faixa Petrolífera 

do Orinoco e determinar o quanto destes recursos é passível de disponibilização para 

refino e consequente distribuição como produtos acabados de maior valor agregado.  

Embora o objeto da pesquisa seja a avaliação das reservas de petróleo 

extrapesado, o estudo não deve deixar de considerar os efeitos que o consumo do gás 

natural, utilizado como insumo no processo de melhoramento e como energia primária 

na geração de energia elétrica utilizado nos dois processos estudados, tem em suas 

reservas. O estudo busca, no capítulo de estudo de caso e análise, perscrutar este tema.  

O capítulo 2 contribui com a pesquisa apresentando conceitos necessários para o 

desenvolvimento do estudo, como definições de óleos convencionais e reservas. 

Apresenta ainda os cenários futuros sobre o consumo de energia primária, evidenciando 

a importância da produção dos óleos não convencionais extrapesados como fonte de 

atendimento de uma demanda marginal. Contribui ainda com o levantamento de 

literatura científico sobre o uso e as características dos óleos não convencionais.  

O capítulo 3 contribui com a pesquisa posicionando a Venezuela, estudo de 

caso, nos cenários apresentados no capítulo 2. Com um levantamento sobre a indústria 

do petróleo no país e apresentando detalhes sobre os processos de exploração e 

beneficiamento do extrapesado, o capítulo traz informações que possibilitam os cálculos 

do EROI do processo de obtenção de um cru médio a partir do óleo extrapesado.  
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Capítulo 2 – Óleos Não Convencionais – Participação e Importância no 

Cenário Mundial 

As perspectivas de aumento da demanda de energia primária para as 

próximas décadas é consenso na literatura consultada. As projeções indicam 

crescimento da demanda essencialmente em países em desenvolvimento, enquanto 

que nos países desenvolvidos a tendência é de estabilidade ou queda no consumo.  

Embora as energias renováveis tenham, para os próximos anos, uma 

projeção de crescimento de sua participação na matriz energética mundial, as 

energias fósseis continuarão a ser a principal fonte de suprimento de energia 

primária. Dentre os combustíveis fósseis, mesmo com o crescimento da participação 

do gás natural, o petróleo continua a ser o principal recurso.  

Uma tendência de queda na produção dos óleos considerados convencionais 

promove a discussão sobre a importância da participação dos óleos não 

convencionais como forma de balancear a relação oferta e demanda de petróleo, 

mesmo com as restrições que envolvem a produção, transporte e refino destes 

recursos.  

Dentre os recursos não convencionais, o óleo extrapesado proveniente da 

Faixa do Orinoco na Venezuela aparece consensualmente na literatura consultada 

como um dos óleos não convencionais que possui potencial para atender parte da 

demanda adicional que a produção dos óleos convencionais não será capaz de 

atender.  

Este capítulo tem como objetivo principal estabelecer, através de revisão da 

literatura, um panorama sobre a importância dos óleos não convencionais nos 

cenários futuros do mercado internacional do petróleo. Para tanto, o capítulo faz um 

levantamento dos conceitos de óleos não convencionais, recursos e reservas, além 
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de sintetizar as perspectivas no cenário mundial sobre as reservas, demanda, 

produção e preço do petróleo.  

 

2.1 Óleos Não Convencionais 

 

Não há uma definição aceita universalmente sobre o conceito de óleos não 

convencionais (CASTRO et al, 2009). As conceituações podem ser classificadas de 

acordo com as características físico-químicas dos óleos, as condições técnicas de acesso 

e extração ou ainda as condições econômicas de produção (SZKLO et al, 2006). A 

divergência entre as definições pode ser ampla ao ponto de que alguns óleos podem ser 

considerados por alguns autores como convencionais e por outros como não 

convencionais.  

 O conceito de convencionais não é, no entanto, rígido no tempo, variando 

conforme o progresso tecnológico permite que se reduzam os custos de óleos antes 

considerados como não convencionais (SZKLO et al, 2006). Da mesma forma 

BABUSIAUX et BAUQUIS (2007) afirma que o desenvolvimento técnico pode mover 

a fronteira entre o convencional e o não convencional. Este autor cita como exemplo 

que nos anos 1970 os óleos de reservatórios localizados sob lâmina d´água de 200 m 

eram, então, considerados como não convencionais e que atualmente óleos produzidos 

abaixo de 2000 m são considerados como convencionais.  

Geólogos definem óleo convencional como hidrocarbonetos líquidos de média e 

baixa densidade e viscosidade, com API >25, depositados em reservatórios porosos e 

permeáveis. Os não convencionais são considerados como óleos de densidade maior 

que a água, portanto com API <10, alta viscosidade e depositados em formações 
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impermeáveis2. Economistas diferem entre convencional e não convencional em termos 

de custos de produção (MASON, 2007). Por considerarem a classificação entre 

convencional e não convencional como uma questão econômica, economistas veem a 

distinção entre convencional e não convencional como irrelevante (MÉJEAN et HOPE, 

2008).  

Como exemplo, MASON (2007) cita as areias betuminosas (oil sands) do 

Canadá, que há alguns anos eram consideradas como não convencional, mas que 

atualmente (2007), o Syncrude produzido a partir das areias betuminosas está incluído 

nos relatórios como óleos convencionais desde que passou a ter preço competitivo com 

o do óleo convencional.3 

Segundo RADETZKI (2010) os recursos não convencionais são considerados 

como convencionais quando sua exploração se torna comum e os custos de extração 

tenham declinado. GREENE et al (2006) também consideram que a classificação entre 

convencionais e não convencionais é baseada na tecnologia e nos dados econômicos.  

Alguns autores também classificam o óleo não convencional de acordo com suas 

características físico-químicas. MÉJEAN et HOPE (2008) afirmam que os óleos 

convencionais e não convencionais são usualmente classificados de acordo com suas 

características de viscosidade e densidade; SZKLO et al (2006) classificam os não 

convencionais de acordo com características como alta acidez, alta densidade 

(geralmente abaixo de 22° API), alta concentração de compostos nitrogenados e baixo 

teor de enxofre; são, em geral, óleos naftênicos-aromáticos. Segundo estes autores, os 

não convencionais podem ser incluídos entre: óleos ácidos ou crus com número de 

                                                        
2 Reservatórios impermeáveis (tight formation) são definidos como tendo uma permeabilidade 
abaixo de 0,1 mD (LAW et CURTIS, 2002). 
3 Um cenário com preço de marcadores mais alto viabiliza a comercialização de outras correntes 
de crus. Marcadores são definidos como correntes de petróleo cujo preço, dada sua ampla 
visibilidade, é utilizado como referência para as fórmulas de preços de outras correntes 
transacionadas no mercado (SILVÉRIO, 2012).  
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acidez total (TAN) acima de 1 mg KOH/g; e óleos ultra pesados, condensados e óleos 

crus sintéticos (Syncrudes).  

GREENE et al (2006) classificam os não convencionais como óleos com maior 

densidade que a água (óleos pesados), viscosidades acima de 10000cP (areias 

betuminosas) e ocorrências em formações impermeáveis (tight oil), classificados como 

aqueles com permeabilidade menor que 0,1 mD4. MOHR et EVANS (2010) e MÉJEAN 

et HOPE (2008) classificam os não convencionais como hidrocarbonetos de API 10 e 

viscosidade de 10000 cP.  

O Instituto para Estudos de Prospecção da Comunidade Europeia classifica os 

não convencionais como óleos pesados, originados a partir da oxidação bacteriológica 

de óleos convencionais dentro da rocha reservatório. Os óleos pesados são classificados 

a partir de suas características físicas como alta viscosidade, alto teor de metais pesados 

e alto teor de compostos nitrogenados e sulfurados. Segundo o Instituto, os óleos são 

classificados de acordo com suas densidades, onde o óleo pesado tem grau API entre 10 

e 20; óleos extrapesados e betume possuem API abaixo de 10. A diferença entre os 

extrapesados e o betume está na temperatura in situ, porquanto os extrapesados possuem 

viscosidade abaixo de 10000 cP e fluem sob as condições do reservatório e o betume 

natural (tar sands ou oil sands) tem viscosidade acima de 10000 cP e não fluem nas 

condições do reservatório.  

MÉJEAN et HOPE (2008) também definem óleos não convencionais através das 

características do reservatório: segundo os autores, os não convencionais não são 

recuperáveis em seu estado natural através do métodos comuns de produção, embora 

alguns tipos de óleos pesados possam fluir muito lentamente, mas precisam de 

aquecimento ou diluição para que possam fluir para a superfície.  

                                                        
4 Vide nota da página anterior 
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LAHERÉRRE (2001), BENTLEY et al (2007) e MÉJEAN et HOPE (2008) 

consideram como convencionais o óleo produzido por recuperação primária ou 

secundária, enquanto que os não convencionais são os óleos que não são recuperados 

em seu estado natural através de métodos comuns de produção.  

SORRELL et al (2010) classificam os óleos convencionais como os crus (sem 

especificar características), condensado e líquido de gás natural. Excluem da 

classificação os combustíveis líquidos provenientes das oil sands, oil shale, carvão, gás 

natural e biomassa. ALEKLETT et al (2010) consideram que os não convencionais são 

os óleos extrapesados, gas-to-liquid (GTL), coal-to-liquid (CTL) e aditivos químicos, 

mesma definição da IEA (2012) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Esquema de combustíveis líquidos.  

Fonte: IEA (2012). 

 

REHRL et FRIEDRIC (2006), PERSSON et al (2007), KJÄRSTAD et 

JOHNSSON (2009) e MOHR et EVANS (2010), limitam sua classificação de não 
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convencionais a óleos extrapesados, betume natural (oil sands e tar sands) e querogênio 

(oil shale).  

CASTRO et al (2009) utilizam a classificação do WEC, onde convencionais são 

os óleos crus e os líquidos de gás natural, e consideram todos as demais fontes como 

não convencionais : querogênio, betume natural, óleos extrapesados, biocombustíveis e 

demais formas sintéticas de conversão, como CTL e GTL. Esta definição é a mesma de 

GREENE et al (2006), que somente exclui os biocombustíveis.  

Esta pesquisa considera óleos convencionais como aqueles que podem ser 

produzidos de acordo com as condições econômicas e tecnológicas atuais e do futuro 

próximo (BABUSIAUX et BAUQUIS, 2007), e não convencionais como aqueles que 

geralmente são explorados e produzidos fora das condições tecnológicas atuais, a custos 

mais elevados, de qualidade inferior e explorados em áreas de difícil acesso ou remotas 

(SZKLO et al, 2008), embora a produção de petróleo em águas profundas (de difícil 

acesso) sejam consideradas como convencionais no Brasil.   

Embora não haja consenso absoluto na literatura sobre a definição de óleo não 

convencional, é possível considerar o petróleo extrapesado produzido na Venezuela, 

mais precisamente na Faixa do Orinoco, como não convencional (LAHERRÈRE, 2001, 

CAMPBELL, 2002, ADELMAN, 2003, GREENE et al, 2006, BABUSIAUX et 

BAUQUIS, 2007, SZKLO et al, 2008, IEA, 2011, MAUGGERI, 2012), pois possui as 

características técnicas que assim o classifica, como API abaixo de 10, viscosidade 

acima de 10000 cP, alto teor de compostos sulfurados e nitrogenados, com consequente 

qualidade inferior, que necessita de processos de extração não convencionais, além do 

processo de melhoramento (upgrade) para que possa se adequar ao refino e com custos 

mais elevados de extração e refino. A única característica que contrapõe a definição de 

não convencional que a pesquisa adota é a dificuldade de acesso: o óleo extrapesado 
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venezuelano é encontrado em terra e à relativa baixa profundidade, entre 1000 m e 2000 

m.  

2.2 Recursos e reservas 

 

As reservas são um dos principais ativos de uma empresa petrolífera (GÓES 

MONTEIRO, 2013). Elas impactam o potencial de expansão da produção e o valor de 

mercado das empresas (ARAÚJO, 2010), inclusive auxiliando investidores a decidir 

sobre futuros aportes em determinado projeto. No entanto, na falta de uma codificação 

compreensível e de uso universal, países e companhias constituíram seu próprio sistema 

de avaliação de reservas, tornando extremamente difícil e controverso as comparações 

entre as reservas declaradas, de modo que, os recursos petrolíferos adquiriram 

significados distintos (ARAÚJO, 2010).  

Na indústria do petróleo é comum distinguir as definições de recursos e reservas. 

Recursos correspondem ao hidrocarboneto no solo, recuperáveis ou não (BABUSIAUX 

et BAUQUIS, 2007, SZKLO et al 2007). É a ocorrência do hidrocarboneto numa forma 

reconhecida. Para o óleo, é essencialmente a estimativa da quantidade de óleo no 

subsolo (oil in place) (SZKLO et al, 2007). SZKLO et al (2007) e SARAIVA (2013) 

definem recursos como sendo a quantidade total finita de um determinado recurso 

natural, independentemente de suas fontes já terem sido ou não descobertas, ou se elas 

são ou não recuperáveis. A ocorrência de hidrocarbonetos somente se torna recursos se 

houver uma demanda e se tecnologia apropriada tenha sido desenvolvida para sua 

conversão e uso (ROGNER, 1997).  

As reservas são formadas pelas acumulações conhecidas que são ou serão 

recuperadas sob as atuais condições tecnológicas e econômicas, originadas de depósitos 

ativos ou daqueles em processo de desenvolvimento (BABUSIAUX et BAUQUIS, 
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2007). Denominação similar é usada por SZKLO et al (2007), onde reserva é a porção 

dos recursos que pode ser tecnicamente e economicamente extraída ou produzida na 

época de sua determinação. Para GREENE et al (2005), reservas provadas são o estoque 

de onde a produção (extração) é realizada. SARAIVA (2013) define reservas como 

sendo uma parte conhecida e recuperável (passível de ser explotada) da matéria-prima 

desejada, diante das condições técnicas e econômicas no momento da sua determinação.  

Para distinguir os conceitos de recurso e reserva, ROGNER (1997) utiliza o 

quadro da Figura 3 extraído do artigo Mineral Resources Estimates and Public Policy 

de Mc KELVEY (1967). O mesmo quadro foi utilizado por SARAIVA (2013). Baseado 

em uma abordagem determinística, ROGNER (1997) classifica recursos como 

concentrações de ocorrências naturais (sólido, líquido, gasoso) de materiais dentro ou 

sobre a crosta terrestre de tal forma que a extração econômica seja potencialmente 

realizável. A dimensão geológica é dividida entre recursos identificados e ainda não 

descobertos. Os recursos conhecidos têm sua localização, gruas, qualidade e quantidade 

conhecidos ou que podem ser estimados por evidências geológicas. Recursos 

identificados ainda podem ser subdivididos em demonstrados (mensurados ou medidos 

mais indicados) e inferidos, que refletem a variação dos graus de segurança geológica. 

Desta forma, as reservas são definidas como sendo os recursos identificados que são 

economicamente recuperáveis em determinado tempo de avaliação (ROGNER, 1997, 

SARAIVA, 2013).  
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Segundo YERGIN et HOBBS (2005) o método de estimativa é considerado 

como determinista, se a estimativa é baseada em dados conhecidos de engenharia, 

geológicos e econômicos. O método é chamado de probabilístico quando os dados 

conhecidos de engenharia, geológicos e econômicos são usados para gerar uma faixa de 

estimativas e suas probabilidades associadas.  

Existe certo consenso em se utilizar a abordagem probabilística (SZKLO et al, 

2007). A IEA (2012) classifica as reservas de acordo com três categorias: reservas 

provadas, que são quantidades estimadas de óleo cru, condensado e líquido de gás 

natural que dados geológicos e de engenharia demonstram com “considerável certeza” 

(entre 80% e 90%) passíveis de ser recuperados no futuro, através de técnicas 

específicas conhecidas e que são consideradas comerciais sob condições atuais; reservas 

provadas mais prováveis, que são reservas baseadas em estimativas médias de 

acumulação que têm mais possibilidade de serem recuperadas (50%). Podem resultar 

tanto de um melhor conhecimento do reservatório sobre o depósito ou acumulação que 

foi estimado como reserva provada ou ainda de investimentos a serem realizados em 

médio e longo prazo (de três a dez anos), usando técnicas convencionais com possíveis 

incertezas econômicas; e reserva Provada mais Provável mais Possível, que são reservas 

baseadas em uma estimativa máxima de acumulação com o máximo de fatores de 

recuperação sem considerações econômicas (10% a 20%). 

A Securities Exchange Commission (SEC) define reservas provadas como 

aquelas reservas cuja existência foi comprovada com base em dados geológicos, 

técnicos e econômicos com razoável certeza. As reservas dos países que utilizam as 

normas da SEC representam aproximadamente 5% das reservas globais. Fora dos países 

industrializados, as estatísticas são disponibilizadas pelos governos. Geralmente, estes 

valores não são comparáveis aos valores de reservas provadas, mas ao invés disso, 
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comparáveis aos valores de reservas provadas mais reservas prováveis, definidas pelas 

empresas de petróleo como aquelas cuja possibilidade de existência é igual ou maior 

que 50% (BABUSIAUX et BAUQUIS, 2007). 

LAHERRÈRE (1998) descreve o histórico do desenvolvimento do conceito de 

reserva:  

1961: API: Provada: Acima de dúvida razoável 

1977: SESC-FASB: Provada: Com razoável certeza 

1977: Kalimov: Provadas: Reservas A + B + C1 (método russo) 

1979: Esso: Provada: 95% de probabilidade; Provada + Provável (2P) : 50% de 

probabilidade; Provada + Provável + Possível (3P) : 5% de probabilidade 

1980: AAPG, SPE e API : Adotam definições da SESC 

1983: WPC: Provada: Razoável certeza ou 90% de probabilidade 

1985: Grossling: Valor esperado: 2.3 para não-OPEP e 1.5 para OPEP. Valor 

esperado significa Provada +  2.3 Provável + 1.3 Possível 

1987: WPC: Provada: 85%-95% de probabilidade = "alto nível de certeza" 

1990: Laherrère: Provada(P): 85%-95% ; 2P: 50% ; 3P: 5%-15% 

1991: Ross afirma que “razoável certeza” é tratado por alguns como tendo 

probabilidade de 65% ou, ainda pior, 50%. 

1991 Caldwell propõem que “razoável certeza” seja equivalente a 75% de 

probabilidade, entre provável e provada.  

1993 De Sorcy : Provada = 80%; Provável = 40%-80%; Possível =10%-40%; 

"Reservas esperadas" = Provada + 0.6 Provável + 0.25 Possível; "Reservas 

estabelecidas"= Provada + 0.5 Provável 

1994 Ross : Provada = 75% de probabilidade  
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1994 NPD substitui os termos Provada, Provável e Possível por 90%; 50% e 

10% 

1994 PDVSA utiliza uma faixa probabilística de 80-50-20% 

1996 SPE/WPC propõem um sistema híbrido onde os termos deterministas são 

definidos como : Provada = "razoável certeza", mas com um “alto nível de segurança”; 

Provável = "mais provável 5 do que não"; Possível = "menos provável  do que não”; e os 

termos probabilísticos são definidos como: Provada (P) =80% de probabilidade; 

Provada + Provável (2P) = 50% de probabilidade; e Provada + Provável + Possível (3P) 

= 10% de probabilidade.  

1997 SPE/WPC texto final : Provada = P90 (corrigindo a faixa de probabilidade 

do texto de 1996). Desde então, as definições de reservas mantém um mesmo padrão. 

Para LAHERRÈRE (1998) como todas as estimativas, as estimativas de reservas 

é objeto de incertezas. Além disso, muitas são confidenciais ou sujeitas a pressões 

políticas. Assim, companhias usam diferentes números para diferentes propósitos 

internos e externos, com até mesmo mesmas companhias envolvidas em um 

determinado campo podendo reportar diferentes estimativas (LAHERRÈRE, 1998).   

Muitas das divergências sobre a classificação das reservas entre os chamados 

“pessimistas” (geólogos) e os “otimistas” (economistas), são devido à fonte de 

informações de que se utilizam para determinação de seus números. Segundo 

LAHERÈRRE (2003), os geólogos utilizam dados técnicos e confidenciais, enquanto os 

economistas utilizam dados publicados (políticos).  

Para lidar com as incertezas das estimativas, a indústria do petróleo dividiu para 

propósito próprio as reservas em três categorias gerais: provadas, prováveis e possíveis. 

Muitas companhias usam o método determinista para estimar os volumes das reservas 

atribuídas a cada uma destas três categorias. Porém nos últimos vinte anos as 
                                                        
5 Tradução livre da palavra “likely”. 
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companhias começaram a definir estas categorias, por motivos de decisões internas de 

investimento, usando o método probabilístico e atribuindo valores de probabilidade para 

cada categoria, sendo provadas com 90% de probabilidade, provada mais provável com 

50% de probabilidade, e provadas, prováveis e possíveis com 10% de probabilidade de 

ocorrência (YERGIN et HOBBS, 2005).  

Em função da dificuldade de se obter transparência e homogeneidade nos 

critérios, a agência americana Securities Exchange Commission (SEC) adota um 

conjunto de regulamentações que coordena os procedimentos e requisitos necessários 

para o registro e a divulgação de reservas e busca auxiliar os potenciais investidores em 

suas decisões de investimento. Recentemente (2010), a SEC modernizou seus conceitos 

de reservas com o objetivo de atualizar as regulamentações às condições tecnológicas e 

concorrenciais da indústria do petróleo. A principal alteração presente nas novas regras 

é o reconhecimento dos recursos não-convencionais como reservas, ratificando, desse 

modo, as perspectivas de incremento da parcela de hidrocarbonetos não-convencionais 

na oferta mundial de petróleo e gás natural (ARAÚJO, 2010). 

A Society of Petroleum Engineers (SPE) e o World Petroleum Congress (WPC) 

também em função da necessidade de estabelecer uma conceituação capaz de lidar com 

a incerteza na avaliação técnica classificaram as reservas em três categorias: potencial 

(desconhecida), contingente (conhecida, porém sub-comercial) e reservas (comercial) 

(SARAIVA, 2013).  

Além de fatores como diferentes sistemas de avaliação de reservas ou mesmo 

tratamento dos números de acordo com os interesses de governos e companhias 

(LAHERRÈRE, 1998, 2007), a quantidade e classificação das reservas está sujeita a 

contínuas revisões quando fatores dinâmicos como tecnologia e economia podem 

influenciar a sua estimativa, sem, contudo, alterar os conceitos (SZKLO et al, 2007). 
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Tecnologia e economia podem alterar esta definição através, por exemplo, do 

desenvolvimento de novas tecnologias de extração, interpretações geológicas e refino6 

ou mesmo as variabilidades do preço do mineral no mercado internacional que, em 

elevação, pode permitir a aplicação de tecnologias ou produtos7 inviáveis em cenários 

de preços reduzidos (SZKLO et al, 2007). Desenvolvimentos tecnológicos estão 

continuamente transformando recursos em reservas pelo aumento do conhecimento e a 

redução dos custos de extração (ROGNER, 1997).  

O desenvolvimento tecnológico é, portanto, a principal força motriz do processo 

de conhecimento de reservas e reduzir custos de produção (SZKLO et al, 2007). Outro 

fator de conhecimento que pode afetar a classificação das reservas é o conhecimento do 

próprio campo de exploração, onde embora o tamanho das reservas seja incerto, a faixa 

de incerteza cai à medida que o campo é explorado (LAHÈRRERE, 2003).  

Esta pesquisa utiliza como conceito de recurso a quantidade total de 

hidrocarboneto no solo, recuperáveis ou não, independentes se suas fontes já tenham 

sido descobertas. Considera como conceito de reservas as acumulações conhecidas que 

são ou serão recuperadas sob as atuais condições tecnológicas e econômicas, originadas 

de depósitos ativos ou daqueles em processo de desenvolvimento (BABUSIAUX et 

BAUQUIS, 2007, SZKLO et al, 2007). Considera ainda, com enfoque probabilístico, 

reservas provadas com 90% de probabilidade de ocorrência, reservas prováveis com 

50% de probabilidade de ocorrência e reservas possíveis com 10% de probabilidade de 

ocorrência.  

 

 
                                                        
6 Uma maior ou menor capacidade de refino pode alterar o preço do petróleo e o diferencial 
entre leves e pesados, permitindo ou não a incorporação de volumes adicionais às reservas 
provadas. (Szklo et al, 2007) 
7 Segundo Szklo et al (2007), variações positivas de preço aumentam a reserva até o ponto em 
que viabilizam um substituto (backstop technology). 



2.3 Recursos mundiais 

 

Nos últimos 20 anos houve um aumento do volume das reservas provadas na 

ordem de 60% em relação ao início dos anos 1990 (IEA, 2012). Este acréscimo foi 

acentuado a partir de 2000. A partir deste ano, a média de crescimento foi de 2,4% ao 

ano (IEA, 2012). Mais de 70% do aumento nas reservas provadas desde 2000 derivou 

de revisões de campos já descobertos, com o restante proveniente de novas descobertas 

(IEA, 2012), (BP, 2013).  

Descobertas têm aumentado nos últimos anos com o aumento da exploração, 

possibilitada pelos altos preços, porém, seguem abaixo do volume de produção por uma 

larga margem. Em 2011, 12 bilhões de barris foram descobertos, equivalente a 40% do 

óleo produzido durante o mesmo ano (IEA, 2012). A média de descobertas apresenta 

tendência de crescimento desde o final dos anos 1990, revertendo a tendência histórica, 

com exploração focada em novas áreas de águas profundas (IEA, 2012).

 

Figura 4. Histórico de reservas provadas, bilhões de barris.

Fonte: Elaborado a partir de dados BP
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mundiais – cenário e perspectivas 

Nos últimos 20 anos houve um aumento do volume das reservas provadas na 

ordem de 60% em relação ao início dos anos 1990 (IEA, 2012). Este acréscimo foi 

acentuado a partir de 2000. A partir deste ano, a média de crescimento foi de 2,4% ao 

2012). Mais de 70% do aumento nas reservas provadas desde 2000 derivou 

de revisões de campos já descobertos, com o restante proveniente de novas descobertas 

Descobertas têm aumentado nos últimos anos com o aumento da exploração, 

ossibilitada pelos altos preços, porém, seguem abaixo do volume de produção por uma 

larga margem. Em 2011, 12 bilhões de barris foram descobertos, equivalente a 40% do 

óleo produzido durante o mesmo ano (IEA, 2012). A média de descobertas apresenta 

ia de crescimento desde o final dos anos 1990, revertendo a tendência histórica, 

com exploração focada em novas áreas de águas profundas (IEA, 2012). 
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Mais da metade do crescimento do volume das reservas desde 2000 (Figura 4) 

vieram da revisão dos volumes das reservas da Faixa do Orinoco na Venezuela. O 

mesmo ocorreu com as reservas das areias betuminosas do Canadá em 1999, quando as 

reservas provadas daquele país passaram para 181,6 bilhões de barris, comparadas aos 

49,8 bilhões de barris no ano anterior (BP, 2013). Do restante, o maior volume é 

proveniente do aumento das reservas dos países da OPEP. Fora da OPEP, Russia e 

Cazaquistão aumentaram suas reservas, enquanto os demais países não-OPEP 

mantiveram a tendência de seus volumes. (IEA, 2012) A certificação das reservas de 

petróleo extrapesado da Faixa Petrolífera do Orinoco elevou a Venezuela à posição de 

primeiro país em reservas mundiais (Tabela 2). Do volume total de 297,6 bilhões de 

barris, 257 bilhões (86%) são equivalentes ao petróleo não convencional extrapesado 

proveniente da Faixa.  

 

Tabela 2. Reservas provadas dos principais 15 países, bilhões de barris. 

1992 2002 2011 2012 

Venezuela 63,3 77,3 297,6 297,6 

Arábia Saudita 261,2 262,8 265,4 265,9 

Canadá 39,6 180,4 174,6 173,9 

Irã 92,9 130,7 154,6 157,0 

Iraque 100,0 115,0 143,1 150,0 

Kuwait 96,5 96,5 101,5 101,5 

Emirados Árabes 98,1 97,8 97,8 97,8 

Russia n/a 76,1 87,1 87,2 

Libia 22,8 36,0 48,0 48,0 

Nigéria 21,0 34,3 37,2 37,2 

Estados Unidos 31,2 30,7 35,0 35,0 

Cazaquistão n/a 5,4 30,0 30,0 

Catar 3,1 27,6 23,9 23,9 

China 15,2 15,5 17,3 17,3 

Brasil 5,0 9,8 15,0 15,3 

Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013) 

 

Os dados apresentados pela BP são estimados de acordo com uma combinação 

de fontes primárias oficiais de dados, dados secundários obtidos a partir de informações 
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OPEP, World Oil, Oil & Gas Journal e uma estimativa independente das reservas russas 

e chinesas baseada em informações de domínio público. As reservas canadenses de 

areias betuminosas são obtidas através de estimativa oficial. As reservas da Faixa do 

Orinoco são baseadas em informações da OPEP e declarações governamentais (BP, 

2013).  

Os dados são, desta forma, baseados em informações declaradas essencialmente 

pelos governos dos países detentores das reservas. Nestas estimativas e declarações 

governamentais, há, além dos aspectos técnicos e econômicos das avaliações das 

reservas, aspectos políticos que podem levar a uma tendência de ajuste dos dados de 

acordo com os interesses envolvidos. (LAHERRÈRE, 2003) 

Segundo o World Energy Outlook 2012 (IEA, 2012), baseado em dados do US 

Geological Survey e do German Federal Institute, as últimas reservas recuperáveis 

(URR)8 para o final do ano de 2011 aponta para um volume de 5900 bilhões de barris, 

9% a mais do que o estimado na última avaliação (Figura 5).  

 

 

                                                        
8 URR: É o volume final das reservas. Consiste na quantidade total de petróleo que será explorada. Trata-
se, portanto, da quantidade que já foi anteriormente explotada mais a quantidade que será produzida até 
ser atingida a exaustão do produto (SARAIVA, 2013).  



Figura 5. Últimas reservas 
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. Últimas reservas recuperáveis e produção acumulada por região.

Fonte: IEA (2012). 
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Tabela 3. URR por tipo e região

 

Segundo  projeção sobre mudanças na produção de petróleo publicada pela

(2012), a produção da Venezuela apresenta queda acentuada da produção de óleos 

convencionais e aumenta sua produção baseado na  reserva de  óleos não convencionais 

extrapesados, como ocorre com o Canadá, C
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. URR por tipo e região, milhões de barris. 

Fonte: IEA (2012). 

Segundo  projeção sobre mudanças na produção de petróleo publicada pela

), a produção da Venezuela apresenta queda acentuada da produção de óleos 

convencionais e aumenta sua produção baseado na  reserva de  óleos não convencionais 

extrapesados, como ocorre com o Canadá, China e Estados Unidos (Figura 6). 

 

Segundo  projeção sobre mudanças na produção de petróleo publicada pela IEA 

), a produção da Venezuela apresenta queda acentuada da produção de óleos 

convencionais e aumenta sua produção baseado na  reserva de  óleos não convencionais 

).  
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Figura 6. Mudanças previstas na produção até 2035, Mbd9. 

Fonte:  IEA (2012). 

 

2.4 Demanda  - cenário e perspectivas 

 

Segundo o World Energy Outlook 2012 (IEA, 2012), o consumo de óleo bruto 

apresentou nos últimos 20 anos um aumento de volume correspondente a 21955 mbd   

entre os anos de 1992 e 2012 (Figura 7). O aumento da demanda por óleo ocorreu pelo 

incremento da demanda de países não OCDE, que correspondeu a 77% entre os anos 

1992 e 2012 (IEA, 2012). Para os países OECD, a demanda apresentou variação de 

somente mais 6% nos últimos 20 anos (IEA, 2012) 

 

 

                                                        
9 Milhões de barris por dia 
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Figura 7. Consumo de óleo, mbd10. 

Fonte: Elaborado a partir de dados IEA (2012). 

 

Nos países não OECD, a variação se deve principalmente pelo aumento do 

consumo de países como China (273%), Índia (181%), Arábia Saudita (146%), , Brasil 

(80%) (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Variação de consumo, mbd. 

1992 2012 

China 2736 10221 

Índia 1298 3652 

Arábia Saudita 1189 2935 

Brasil 1552 2805 
Fonte: Elaborado a partir de dados da BP (2013). 

 

 

 

                                                        
10 Mil barris dia 
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2.4.1 Perspectivas Totais 

 

Baseado nas perspectivas da oferta de energia primária, segundo a projeção da 

OPEP (Tabela 5), o carvão superará o petróleo como principal combustível da matriz 

energética mundial em 2035 (OPEC, 2012). Embora, em função do aumento da oferta 

de carvão e do gás natural para as próximas décadas, o petróleo perca espaço em sua 

participação na matriz energética, ele mantém uma tendência de aumento de volume em 

sua oferta, o que preserva sua importância na oferta de energia primária.  

 

Tabela 5. Fornecimento de energia primária, Mboe/d11 

 

Fonte: OPEC (2012). 

 

A Agência Internacional de Energia (IEA), no entanto, baseia seu World Energy 

Outlook em três cenários futuros possíveis: Novas Políticas, Políticas Atuais e Cenário 

450 (IEA, 2012). O cenário de “novas políticas” leva em conta compromissos e planos 

que já foram implementados para resolver os desafios referentes à energia, bem como os 

anunciados e que ainda não foram implementados. Os compromissos incluem metas 

                                                        
11 Milhões de barris de óleo equivalente por dia.  
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para uso de energias renováveis e de eficiência energética, redução ou adição de energia 

nuclear, assim como programas relacionados com eliminação progressiva das emissões 

de gases do efeito estufa, de acordo com os termos dos acordos de Cancun 2010 e as 

iniciativas adotadas pelo G-20 e Asia-Pacific Cooperation (APEC) para a redução de 

subsídios para energias fósseis ineficientes. O cenário de “políticas atuais” incluem 

políticas governamentais que tenham sido promulgadas ou adotadas em meados de 2012 

e que continuam inalteradas. O “cenário 450” considera que políticas serão adotadas 

para manter o mundo em um caminho de 50% de probabilidade de se limitar o 

crescimento da temperatura global em 2° C em longo prazo, se comparado com a era 

pré-industrial.  

Nos três cenários possíveis desenvolvidos pela IEA, há um aumento da demanda 

de energia primária. Segundo a Tabela 6, para o cenário de novas políticas a demanda 

de óleo não é ultrapassada pela demanda de carvão, permanecendo em 2035 como fonte 

principal de energia primária mundial. No cenário das políticas atuais, o carvão 

ultrapassa o óleo como fonte primária de energia, superando seu consumo. No cenário 

450, a demanda total de energia primária fóssil é reduzida em relação ao ano-base 2010, 

enquanto as energias renováveis garantem o fornecimento para atendimento do aumento 

da demanda total.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 6. Demanda de energia primária por 

 

As projeções da BP no Energy Outlook 2030 (BP, 2013) apontam para um 

crescimento da demanda de energia primária na ordem de 36% para 2030 em referência 

ao consumo do ano base 2011 (

como principal fonte de energia primária em 2030, seguido do carvão e do gás natural. 

Entre os combustíveis fósseis, o maior crescimento é dado pelo aumento da demanda 

por gás natural, com percentual de 46% ent

crescimento de demanda superior entre os fósseis, o gás natural não ultrapassa o 

consumo do carvão em 2030.  

O desenvolvimento de fontes renováveis não modifica a tendência de 

manutenção dos combustíveis fósseis com

próximas décadas, justificando uma necessidade irreversível de óleos não convencionais

na matriz energética mundial. 

 

 

 

                                                        
12 Mil toneladas de óleo equivalente.

45 

. Demanda de energia primária por cenário, mtoe12

Fonte: IEA (2012). 

As projeções da BP no Energy Outlook 2030 (BP, 2013) apontam para um 
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Entre os combustíveis fósseis, o maior crescimento é dado pelo aumento da demanda 

por gás natural, com percentual de 46% entre 2011 e 2030. No entanto, mesmo com um 

crescimento de demanda superior entre os fósseis, o gás natural não ultrapassa o 

 

O desenvolvimento de fontes renováveis não modifica a tendência de 

manutenção dos combustíveis fósseis como principais fontes de energia no mundo nas 

próximas décadas, justificando uma necessidade irreversível de óleos não convencionais

na matriz energética mundial.  

                
toneladas de óleo equivalente. 

12. 

 

As projeções da BP no Energy Outlook 2030 (BP, 2013) apontam para um 

crescimento da demanda de energia primária na ordem de 36% para 2030 em referência 

). Segundo a avaliação da BP, o óleo continua 

como principal fonte de energia primária em 2030, seguido do carvão e do gás natural. 

Entre os combustíveis fósseis, o maior crescimento é dado pelo aumento da demanda 

re 2011 e 2030. No entanto, mesmo com um 

crescimento de demanda superior entre os fósseis, o gás natural não ultrapassa o 

O desenvolvimento de fontes renováveis não modifica a tendência de 

no mundo nas 

próximas décadas, justificando uma necessidade irreversível de óleos não convencionais 
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Tabela 7. Consumo total de energia, mtoe. 

2011 2015 2020 2025 2030 % 2011-2030 

Óleo 4059,1 4167,6 4407,0 4628,0 4760,9 17,3 

Carvão 3724,3 4069,5 4454,1 4617,4 4701,0 26,2 

Gás Natural 2905,6 3301,0 3633,2 3937,6 4251,6 46,3 

Nuclear 599,3 664,7 733,7 833,5 967,9 61,5 

Hidroeletricidade 791,5 847,8 995,7 1074,4 1156,5 46,1 

Outras renováveis 194,8 314,7 470,6 668,3 878,1 350,8 

Total 12274,6 13365,2 14694,4 15759,3 16716,0 36,2 

 Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013). 

 

Também através da avaliação da BP (2013), a tendência de aumento do volume 

demandado de óleo bruto é caracterizada pelo aumento do consumo dos países não 

OECD (61%), mas especialmente da China (72%). Os países OECD apresentam 

aumento de volume de aproximadamente 5%, entre 2010 e 2035.  

 

Tabela 8. Consumo de energia primária, mtoe. 

 
IEA BP OPEP 

 
2010 2020 2035 2010 2020 2035 2010 2020 2035 

Óleo 4113 4457 4656 4031 4407 4893 4033 4467 4830 

Carvão 3474 4082 4218 3532 4454 4565 3426 4198 5124 

Gás Natural 2740 3266 4106 2843 3633 4784 2644 3311 4721 

Nuclear 719 898 1138 626 733 1102 712 796 1075 

Hidroeletricidade 295 388 488 778 995 1238 288 368 517 

Biomassa 1277 1532 1881 -- -- -- 423 597 961 

Outras Renováveis 112 299 710 165 470 1087 89 189 622 

Total 14740 16942 17197 13985 16712 19704 13625 15946 19885 

Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013), OPEC (2013) e IEA (2012). 

 

Comparativamente, as perspectivas da BP (2013), OPEC (2013) e IEA (2012) 

possuem uma tendência similar de aumento do consumo de energias primárias até 2035, 

sendo a análise da IEA (2012) mais conservadora entre as demais, considerando que sua 

análise baseia-se em um cenário de novas políticas. Dos três cenários apresentados para 
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2035, somente a perspectiva de OPEP considera que o óleo não será a energia primária 

mais consumida, sendo superada pelo carvão (Tabela 8).   

 Sob a luz de qualquer uma das três perspectivas, é possível concluir que 

mesmo com o crescimento significativo da oferta de fontes renováveis de energia, os 

combustíveis fósseis ainda predominarão na matriz energética mundial nas próximas 

décadas. Ademais, mesmo que haja a possibilidade de quebra da hegemonia do óleo 

como principal fonte primária de energia, este ainda possuirá uma participação 

fundamental no consumo.  

 

2.4.2 Perspectivas por setor 

 

 Segundo IEA (2012), BP (2013), DOE/EIA (2013), mais da metade da energia 

primária mundial é concentrada no setor de transportes. Para os setores não-transporte, a 

perspectiva de alta dos preços do óleo sinaliza com a necessidade de redução do uso de 

óleo para outros fins, seja pelo uso mais eficiente, seja pela substituição do óleo por 

outras fontes. Políticas ambientais também podem promover a redução do consumo de 

óleo (PERSSON et al , 2007) promovendo uma transição a uma economia mais 

“descarbonizada” (SKLO et  SCHAEFFER, 2006). Um indicador é a baixa tendência de 

crescimento do consumo do óleo na indústria, por provável substituição pelo gás 

natural. Na China a disponibilidade das reservas de carvão pode promover a 

substituição do óleo em determinados segmentos, como na geração de energia elétrica 

(Figura 8). Além do carvão, o aumento da disponibilidade de gás natural também faz 

com que o produto seja usado na indústria e na geração de energia elétrica (MATHIAS, 

2008). Há, no entanto, limites para a substituição do óleo na indústria, essencialmente 



nos setores petroquímicos (IEA, 201

2011).  

 

 

Figura 

 

No setor de transportes, a previsão para 2035 é 

forma de derivados para veículos leves seja prioritário, seguido da demanda para fretes, 

configurando a mesma característica atual de consumo. Não haveria, portanto, uma 

tendência de mudança deste cenário nas próximas décadas (
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nos setores petroquímicos (IEA, 2012), pelo menos no horizonte até 2035 (GOMES, 

Figura 8. Demanda de óleo por setor, mbd. 

Fonte: IEA (2012). 

No setor de transportes, a previsão para 2035 é de que o consumo de óleo na 

forma de derivados para veículos leves seja prioritário, seguido da demanda para fretes, 

configurando a mesma característica atual de consumo. Não haveria, portanto, uma 

de mudança deste cenário nas próximas décadas (Figura 9).  

pelo menos no horizonte até 2035 (GOMES, 

 

que o consumo de óleo na 

forma de derivados para veículos leves seja prioritário, seguido da demanda para fretes, 

configurando a mesma característica atual de consumo. Não haveria, portanto, uma 
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Figura 9. Consumo de óleo para transporte rodoviário por setor, mbd. 

Fonte: IEA (2012). 

 

 

Figura 10. Consumo de óleo por setor, mbd. 

Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013). 

  

Os cenários apresentados pela BP demonstram as mesmas tendências de 

consumo setorial, entre 2011 e 2030, com maior consumo de óleo para transporte, 

indústria e “outros setores”, mas com redução do consumo de óleo para geração de 

energia elétrica, sendo o óleo substituído por diversas outras fontes, mas essencialmente 

pelo carvão e pelas fontes renováveis (BP, 2013) (Figura 10).  
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 Embora a OPEP não apresente um cenário para o consumo de 

combustíveis refinados por setor, demonstra em seu World Oil Outlook a projeção de 

consumo por combustíveis (Figura 11) (OPEC, 2013). Através dos cenários da OPEP, é 

possível avaliar que o maior consumo previsto também se dá no setor de transportes, 

através do aumento da participação da gasolina e diesel nesta matriz.  

 

 

Figura 11. Projeção de consumo de óleo por produto, Mbd. 

Fonte: OPEC (2013) 

 

2.4.3 Perspectivas por região 

 

 A análise da evolução do consumo dos combustíveis refinados por região 

apresenta uma tendência de queda média de 8,5% para as regiões da América do Norte e 

Europa. As perspectivas de aumento de consumo nas regiões da América Central e Sul 

(36%), Oriente Médio (42%), África (44%) e Asia Pacífico (41%) justificam a 

tendência de aumento do consumo mundial de óleo, essencialmente pelo aumento do 

consumo em transportes em países como Brasil, China e Índia (BP, 2013).  



 A OPEP em seu World Oil Outlook 2012 (

mesma tendência para o consumo de óleo na matriz mundial para o cenário de 2035. 

Regiões como América do Norte e Europa tem seu consumo

OECD da região da Ásia e Oceania. As demais regiões apresentam crescimento de 

consumo, com especial destaque para China e Índia (Tabela

aumento do consumo do setor de transportes. 

 

Tabela 9. Projeç

 

Em resumo, o óleo se mantém como fonte principal de energia primária nas 

próximas décadas. Embora possa ser eventualmente substituído pelo carvão, mantém 
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passageiros ou para transporte de cargas. A redução do consumo em regiões como 

América do Norte e Europa e o aumento nas demais regiões principalme
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em seu World Oil Outlook 2012 (OPEC, 2013) apresenta uma 

mesma tendência para o consumo de óleo na matriz mundial para o cenário de 2035. 

Regiões como América do Norte e Europa tem seu consumo reduzido, além de países 

OECD da região da Ásia e Oceania. As demais regiões apresentam crescimento de 

consumo, com especial destaque para China e Índia (Tabela 9), impulsionadas pelo 

aumento do consumo do setor de transportes.  

. Projeção de demanda mundial de óleo, Mbd 

Fonte: OPEC, 2013. 

Em resumo, o óleo se mantém como fonte principal de energia primária nas 

próximas décadas. Embora possa ser eventualmente substituído pelo carvão, mantém 

sua importância na matriz mundial principalmente para atender o consumo de 

especialmente (mas não apenas) para o setor rodoviário, seja para 

passageiros ou para transporte de cargas. A redução do consumo em regiões como 

América do Norte e Europa e o aumento nas demais regiões principalmente com países 

2013) apresenta uma 

mesma tendência para o consumo de óleo na matriz mundial para o cenário de 2035. 
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como China e Índia impulsionando este volume são pontos em comum nas projeções 

analisadas.  

 A principal restrição que o aumento do consumo do óleo oferece aos óleos não 

convencionais é o nível de qualidade crescente exigido pelos combustíveis. No caso dos 

crus não convencionais venezuelanos, essencialmente azedos, o principal critério a ser 

tomado como atenção é a redução contínua do nível de enxofre nos combustíveis (ALI 

et al, 2006, SZKLO et SCHAEFFER, 2007, CALEMMA et al, 2010, STANISLAUS et 

al, 2010).  

 

2.5 Produção – cenários e perspectivas   

 

A produção mundial de petróleo apresentou nos últimos 20 anos um aumento de 

seu volume na ordem de 31%, de 65716 mbdem 1992 para 86152 mbd em 2012, 

segundo dados da BP (2013). (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Produção de petróleo, mbd. 

Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013). 
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Do volume total de produção, os países OECD apresentaram uma queda de 0,5% 

em seu volume de produção em 2012 em relação ao volume de 1992. Dos 19,5 Mbd em 

1992 (30% do total de produção neste ano), o volume teve redução para 19,4 Mbd em 

2012. Em função do aumento global da produção, a contribuição dos países da OECD 

no volume mundial caiu para 22% em 2012.   

Mesmo com manutenção do volume de produção dos países da OECD, o Canadá 

apresentou no mesmo período um aumento de sua produção em 80%. Este acréscimo 

compensou a queda de produção de países do grupo como México, Noruega, Reino 

Unido e Austrália. Os Estados Unidos praticamente mantiveram o volume de sua 

produção, com acréscimo de 0,4 % nos últimos 20 anos (BP, 2013). 

Entre os países não OECD, o volume de 2012 foi 44% maior em relação ao 

volume de produção de 1992: de 46,1 Mbd em 1992, o volume chegou a 66,6 Mbd em 

2002. Em função da queda de volume dos países OECD e o aumento de produção dos 

países não OECD, o volume de participação destes últimos passou de 70% do total 

mundial em 1992 para 78% em 2012 (BP, 2013).  

Dos países não OECD, a maior contribuição de aumento de volume mundial nos 

últimos 20 anos veio da Rússia, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Brasil, sendo estes 

países responsáveis por 50% do volume adicional de produção mundial (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Variação de produção de petróleo, mbd. 

1992 2012 Var, % Var, Vol 

Russia 7978 10643 33 2665 

Iraque 531 3115 486 2584 

Arábia Saudita 9098 11530 26 2432 

Kuwait 1077 3127 190 2050 

Brasil 652 2149 229 1497 
Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013). 
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Considerando os volumes de produção mundial através da perspectiva de 

produção OPEP e não OPEP, os volumes dos países da OPEP  apresentaram um 

aumento percentual de 47% de seu volume em relação à produção de 1992. Dos países 

do grupo, todos apresentaram aumento de suas produções no período de 20 anos 

(Tabela 11) sendo Iraque, Arábia Saudita e Kuwait os responsáveis pelos maiores 

volumes. Em 1992 o volume de produção dos países da OPEP representava 38% do 

volume total. Em 2012, esta relação subiu para 43% do volume mundial total.  

 

Tabela 11. Produção OPEP, mbd. 

País OPEP 1922 2012 Var % Var vol 

Iraque 531 3115 486 2584 

Arábia Saudita 9098 11530 26 2432 

Kuwait 1077 3127 190 2050 

Catar 495 1966 296 1470 

Angola 550 1784 224 1234 

Emirados Árabes 2510 3380 34 870 

Nigéria 2020 2417 19 397 

Argélia 1323 1667 25 343 

Venezuela 2499 2725 9 226 

Equador 328 505 53 177 

Irã 3523 3680 4 157 

Líbia 1473 1509 2 36 

 Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013). 

  

Sobre os países não OPEP houve um aumento de volume, passando de 40,2 Mbd 

em 1992 para 48,7 Mbd em 2012, representando um aumento de 21% do volume de 

produção. Os principais aumentos de produção em volume foram da Rússia, Canadá, 

Brasil, China e Cazaquistão (Tabela 12). 

 

 



Tabela 12. Maior

País não OPEP

Rússia

Canadá

Brasil

China

Cazaquistão

Fonte: Elaborado a partir de dados BP

 

2.5.1 Perspectivas de Produção 

 

Todas as análises consultadas sobre as perspectivas de produção de petróleo 

indicam um aumento do volume para os próximos anos. O DOE/EIA em seu Energy 

Outlook 2013 (DOE/EIA 2013) apresenta uma perspectiva de aumento de 37% da 

produção de petróleo nos países da 

aumento de produção dos países não 

 

Figura
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. Maiores volumes produção não OPEP, mbd. 

OPEP 1992 2012 Var % Var Vol 

Rússia 7978 10643 33,40 2665 

Canadá 2066 3741 81,11 1675 

Brasil 652 2149 229,60 1497 

China 2845 4155 46,07 1310 

Cazaquistão 569 1728 203,80 1159 

Fonte: Elaborado a partir de dados BP (2013) 

Perspectivas de Produção  

Todas as análises consultadas sobre as perspectivas de produção de petróleo 

indicam um aumento do volume para os próximos anos. O DOE/EIA em seu Energy 

Outlook 2013 (DOE/EIA 2013) apresenta uma perspectiva de aumento de 37% da 

es da OPEP de 2011 a 2040. O mesmo relatório apresenta 

aumento de produção dos países não OPEP de 2011 a 2020 de 10% (Figura 13

Figura 13. Fornecimento de petróleo, Mbd 

Fonte: DOE/EIA (2013). 

 

Todas as análises consultadas sobre as perspectivas de produção de petróleo 

indicam um aumento do volume para os próximos anos. O DOE/EIA em seu Energy 

Outlook 2013 (DOE/EIA 2013) apresenta uma perspectiva de aumento de 37% da 

de 2011 a 2040. O mesmo relatório apresenta 

3). 
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A OPEP no relatório World Oil Outlook 2012 (OPEC, 2013) prevê um aumento 

de 11% para 2020 frente à produção de 2010 e em relação ao mesmo ano base, um 

aumento de 20% para o ano de 2035 (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Fornecimento de energia primária mundial, Mbd 

 

Fonte: OPEC (2012). 

 

A BP apresenta em seu Energy Outlook 2030 uma perspectiva de aumento de 

volume de 17% para 2020 em referência a 2011 e um aumento de 34% para o ano de 

2030 em relação ao mesmo ano base de 2011.  

A IEA no relatório World Energy Outlook 2012 apresenta uma perspectiva de 

crescimento de volume de produção de petróleo na ordem de 8% para 2020 referente ao 

ano de 2011 e de 15% para o ano de 2035 referente ao mesmo ano base de 2011 (Tabela 

14). 

 

 

 



Tabela 14. Produção e perspectiva de p

 

2.5.2 Óleos não convencionais 

 

Os cenários de produção da IEA

de volume produzidos de óleos não convencionais. Dos 4

a tendência é um aumento significativo dos óleos não convencionais de forma a atender 

as perspectivas de aumento de produção dos próximos anos. Nos cenários baseados nas 

políticas atuais, a perspectiva de aumento é de 240%, passand

2020 e de 50% do número de 2020 para 2035 (Figura 1
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. Produção e perspectiva de produção e tipo de cenário, M

Fonte: IEA (2012). 

Óleos não convencionais  

Os cenários de produção da IEA (2012) apresentam uma perspectiva de aumento 

de volume produzidos de óleos não convencionais. Dos 4000 mbd produzidos em 2011, 

a tendência é um aumento significativo dos óleos não convencionais de forma a atender 

as perspectivas de aumento de produção dos próximos anos. Nos cenários baseados nas 

políticas atuais, a perspectiva de aumento é de 240%, passando para 10000

0% do número de 2020 para 2035 (Figura 14).  

rodução e tipo de cenário, Mbd. 
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a tendência é um aumento significativo dos óleos não convencionais de forma a atender 

as perspectivas de aumento de produção dos próximos anos. Nos cenários baseados nas 

000 mbd em 



Figura 14. Perspectiva de aumento de volu

Fonte: E

 

É importante ressaltar que o volume de 4

convencionais já representa um aumento significativo ao se consi

produção de 400 mbd de 1990 (Tabela

nestes números a importância do aumento do volume de não convenci

a suportar o crescimento da produção para atendimento da demanda.

 Ao se considerar a participação dos não convencionais no total da produção 

mundial, sua relação percentual cresce dos atuais (2011) 4,5% para 10% em 2020 e 15% 

para o ano de 2035, enquanto que o cru convencional tem sua participação em queda 

dos atuais (2011) 81% para 72% em 2020 e 67% em 2035. O

(LGN), como os não convencionais, tem sua participação na matriz mundial em 

perspectiva de alta, dos atuais (2011) 12% para 16% em 2020 e 29% em 2035. (Figura 

15).  
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Perspectiva de aumento de volume de óleos não convencionais, 

Mbd.  

Fonte: Elaborado a partir de dados IEA (2012). 

É importante ressaltar que o volume de 4000 mbd de produção de não 

convencionais já representa um aumento significativo ao se considerar o volume de 

mbd de 1990 (Tabela 14). É possível afirmar que está bem evidenciada 

nestes números a importância do aumento do volume de não convencionais para ajudar 

a suportar o crescimento da produção para atendimento da demanda. 
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Figura 15. Participação dos óleos não convencionais na matriz mundial, 

Mbd. 

Fonte: Elaborado a partir de dados IEA (2012). 

 

Os dados validam as referências consultadas (JACKSON, 2006, 

SÖDENBERGH et al, 2007, MÉJEAN et HOPE, 2008, GREENE et al, 2006, 

BABUSIAUX et BAUQUIS, 2007, WATKINS, 2006) que afirmam que os petróleos 

não convencionais seriam fontes atrativas para compensar problemas de disponibilidade 

da produção de óleos convencionais prevista por outros autores (SORREL et al, 2010, 

BENTLEY, 2002, BENTLEY et al, 2007; HÖOK et al, 2009, TSOSKOUNOGLOU et 

al, 2008, CAMPBELL et LAHERRÈRE,  1998, LAHERRÈRE, 2003). Este 

crescimento da necessidade de não convencionais parece consolidado apesar das 

possíveis restrições de sua produção (BENTLEY et al, 2007, GREEN et al, 2006, 

GOLDY et JULIÁ, 2007, SZKLO et al, 2006, MANDL, 2007).  

A análise demonstra, portanto, a importância da produção de óleos não 

convencionais no cenário mundial de forma a compor o atendimento crescente da 

demanda. Ela não só confirma a importância da participação dos óleos não 

convencionais no atendimento à demanda mundial, como demonstra que esta 
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necessidade é irreversível, mesmo frente restrições características da sua produção 

(BENTLEY, 2002), como custos (PERSSON et al, 2008, GOWDY e JULIÁ, 2007), 

maiores emissões de carbono (GREENE et al, 2006), desafios tecnológicos de produção 

como dificuldade de acesso (SZKLO et al, 2008, OWEN et al, 2010, SORREL et al, 

2010) 

 

2.5.3 Venezuela 

 

O volume de produção de petróleo cru na Venezuela tem se mantido estável 

desde a recuperação de sua produção após a queda de volume ocorrida com a 

paralisação petroleira nos anos 2002 e 2003.  Nos últimos cinco anos, a produção total 

de petróleo, considerando-se a produção de LGN, esteve sempre maior do que 3000 

mbd. Em 2011 o volume produzido atingiu 3129 mbd (PDVSA, 2011). Do volume total 

de 3129 mbd de petróleo produzido, 1459 mbd são provenientes de petróleo pesado e 

extrapesado, ou seja, 46% de toda a produção nacional deste país. Desta parcela, 506 

mbd são provenientes da produção de petróleo extrapesado da faixa petrolífera do 

Orinoco, através da composição de empresas mistas entre a estatal venezuelana e 

parceiros. (PDVSA, 2011).  

Os planos estratégicos da PDVSA (2010, 2011) preveem um aumento 

significativo na sua produção de crus, levando o volume atual total de cerca de 3000 

mbd a aproximadamente 4000 mbd em 2015 e a 6000 mbd no ano de 2020. Este 

aumento de volume de crus está baseado em planos de desenvolvimento da produção da 

Faixa Petrolífera do Orinoco, uma vez que a projeção de produção de áreas tradicionais 

prevê estabilidade de seu volume. O plano de crescimento de volume de praticamente o 

dobro da produção atual em menos de uma década requer investimentos significativos.  
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Embora os planos de produção da Venezuela prevejam um volume de 2500 mbd 

provenientes da Faixa do Orinoco para o ano de 2020 (PDVSA 2011), a IEA (2012) 

prevê uma participação bem menor da Venezuela neste volume. Segundo os dados da 

IEA (2012), a produção de não convencionais da Venezuela chegaria a 1400 mbd em 

2020 e somente em 2035 chegaria a 2100 mbd (Tabela 15).  

  

Tabela 15. Participação de óleos não convencionais na matriz mundial por 

tipo de petróleo, Mbd. 

Não convencional 2011 % Partic 2020 % Partic 2035 % Partic 

Oil Sands do Canadá 1,6 47 2,9 33 4,3 36 

Light Tight Oil 1,0 29 3,8 43 3,4 28 

EHCO Venezuelano 0,6 18 1,4 16 2,1 18 

CTL 0,2 6 0,4 5 1,3 11 

GTL --- --- 0,3 3 0,9 8 

Total 3,4 100 8,8 100 12 100 

 

 Fonte: Elaborado a partir de dados IEA, 2012. 

 

Segundo estas estimativas, a produção de petróleo não convencional 

venezuelano participaria com 18% entre os petróleos não convencionais produzidos no 

mundo em 2035 em cenários de novas políticas da IEA. Em relação ao volume mundial, 

sua participação seria de 2%. Segundo as estimativas venezuelanas (PDVSA, 2011) em 

2020 o volume de petróleo não convencional comporia 50% de toda a produção do país, 

pelo aumento da produção de não convencional extrapesado e pela queda de produção 

de óleo convencional em cerca de 1000 mbd até 2035 (IEA, 2012).  
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2.6 Preços – cenário e perspectivas 

 

O aumento dos preços previsto para o óleo nas próximas décadas pode 

possibilitar a expansão da oferta através do desenvolvimento de novas tecnologias e 

disponibilidade de acesso a uma maior gama de reservas (BP, 2013) Além da própria 

possibilidade de acesso a novas reservas de óleo, a tendência de alta dos preços permite 

o desenvolvimento de energias renováveis (BP, 2013). No entanto, mesmo com o 

crescimento da oferta de energias renováveis, a demanda por óleo ainda se faz 

necessária e a exploração de fontes não convencionais também é beneficiada pela alta 

dos preços internacionais.  

Preços mais altos permitem também a substituição do óleo em setores onde 

alternativas mais baratas estão disponíveis. Na geração de energia elétrica, por exemplo, 

segundo a BP (2013), a participação do óleo caiu de 22% em 1973 para 4% em 2011 

com uma perspectiva de 2% para 2030.  A participação do óleo na indústria e setores 

comercial e residencial (aquecimento) também declinou substancialmente e será ainda 

menor devido aos limites de substituição nos petroquímicos e outros usos não 

energéticos (BP, 2013).  

No transporte, setor onde o óleo responderá ainda pela maior demanda e setor 

onde a substituição por fontes renováveis ainda não é significativamente prevista nas 

projeções de todos os órgãos consultados, a resposta do mercado em relação à alta de 

preços virá em forma de ganhos de eficiência. (BP, 2013). 

No Annual Energy Outlook de 2013 os prognósticos de preços são representados 

pelos preços spot para o Brent. Os preços segundo com referência de 2011, apresentam 

tendência de US$117/bbl para 2025 e de US$ 163/bbl em 2040 (DOE/EIA, 2013). Este 

aumento de preços começa lentamente adquirindo aceleração no final do período. Para a 
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projeção do WTI, os preços teriam forte tendência de aumento no início do período, 

declinando sua tendência de aumento no final do período. Em 2011, os descontos de 

preço entre o barril do WTI e do Brent apresentavam um valor de US$ 16,00/bbl. No 

cenário de referência do DOE/EIA (2013), a diferença diminui para US$ 2,00/bbl em 

2025.  

As projeções da IEA (2012) em seu World Energy Outlook 2013 são baseadas 

em uma média dos preços de importação de correntes leves e doces. Baseado no ano 

base de 2011 com um preço médio de US$ 108/bbl a dólares de 2011, o preço do óleo 

chega a US$ 120/bbl em 2020 e US$ 125/bbl em 2035, considerando o cenário de 

“novas políticas”, usado como cenário de referência pela IEA (2012). Em se 

considerando o cenário de políticas atuais os preços teriam um aumento mais 

significativo, chegando a US$ 145/bbl em 2035.  

As projeções da OPEP em seu World Oil Outlook 2012 (OPEC, 2013) são 

baseadas nos preços de sua cesta de petróleos, a ORB (OPEP Reference Basket). Com 

um ano de referência de 2011, a projeção da OPEP indica, como os outros órgãos 

internacionais, elevação de preços para o período de avaliação até 2035. Para 2020, os 

preços da ORB chegariam a US$ 120/bbl em 2025 e US$ 195/bbl em 2035. Os valores 

apresentados como projeção em 2013 são diferentes das projeções do Word Oil Outlook 

2011 (2012), que previam preços de US$ 90/bbl para 2020 e US$ 133/bbl para 2035. 

Estes preços eram baseados nos preços da cesta do ano de referência 2010. A variação 

de preços de 2011, que chegou a quase US$ 120/bbl declinando para US$ 103/bbl no 

começo de agosto estimularam as revisões das projeções (Figura 16).  
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Figura 16. Histórico e projeções de preço US$/bbl. 

Fonte: Elaborado a partir de dados IEA (2012), DOE/EIA (2013), BP (2013), 

OPEC (2013) 

 

Embora as projeções sejam desenvolvidas com base em correntes diferentes de 

crus, é possível identificar uma coerência dos preços em torno de US$ 120,00/bbl no 

final da década de 2020. Depois deste período, é perceptível a tendência de alta, em 

patamares acima de US$ 120,00/bbl.  

A projeção da PDVSA para o preço da cesta venezuelana que compõe o plano 

estratégico para 2020, embora tenha sido elaborada em 2009 e demonstrar necessidade 

de atualização frente às novas projeções de mercado para os óleos de referência, em 

linhas gerais tem valores razoavelmente moderados, indicando um ganho potencial de 

receitas, caso o preço do barril se confirma em patamares acima de US$ 100/bbl no 

futuro. (PDVSA, 2008).  
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2.7 Importância dos óleos não convencionais 

Embora o uso de óleos não convencionais seja visto com cautela por diversos 

autores devido a diversas restrições como emissões de carbono (BENTLEY, 2002; 

MÉJEAN et HOPE, 2008, BRANDT et MILLER, 2010, BENTLEY et al, 2007, 

GREENE et al 2006; PERSSON et al, 2007), restrições do uso da água (BRANDT et  

MILLER, 2010, MASON, 2007) altos custos de produção (GOLDY et JULIÁ, 2007, 

BENTLEY, 2002), desafios tecnológicos de produção (BENTLEY, 2002, MANDL, 

2007, SORRELL et al, 2010, BENTLEY et al, 2007, BRANDT et MILLER, 2010, 

OWEN et al, 2010), restrições de investimento (BENTLEY et al, 2007, CAMPBELL et 

LAHERÈRRE, 1998, BENTLEY, 2002) e baixa eficiência energética destes recursos 

(BENTLEY, 2002, BENTLEY et al, 2007, MANDL, 2007) que podem limitar a 

inserção do petróleo não convencional em mercados-chave (SZKLO et al, 2006), estes 

fatores não impediriam que a produção dos óleos não convencionais participasse do 

atendimento de parte da demanda mundial (BENTLEY, 2002, GREEN et al, 2006, 

GOLDY et JULIÁ, 2007, SZKLO et al, 2006, MANDL, 2007) 

Autores como JACKSON (2006), SÖDENBERGH et al (2007), MÉJEAN 

(2008), GREENE et al (2006), LANIER (1998), BABUSIAUX et BAUQUIS (2007), 

WATKINS (2006) e CASTRO et al (2009) afirmam que os petróleos não convencionais 

seriam fontes atrativas para compensar problemas de disponibilidade da produção de 

óleos convencionais prevista por outros autores (SORREL et al, 2010, BENTLEY, 

2002, BENTLEY et al, 2007, HÖOK et al, 2009, TSOSKOUNOGLOU et al, 2008, 

CAMPBELL et LAHERRÈRE, 1998, LAHERRÈRE, 2003).  

Segundo BENTLEY (2002), embora os recursos não convencionais sejam 

grandes, a maior questão sobre estes recursos é o quanto deles poderá se tornar 

disponível, enquanto a produção de óleo convencional declina. Também GREENE et al 
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(2006) afirmam que há uma incerteza sobre a taxa de transição entre o óleo não 

convencional e o convencional. Neste sentido, LAHERRÈRE (2003) questiona se 

haverá uma fonte energética disponível que possa substituir o petróleo em quantidade 

suficiente quando a produção de petróleo declinar. 

Segundo SORRELL et al (2010), um pico de produção de óleo convencional 

antes de 2030 aparece como provável e há um risco significativo de um pico até mesmo 

antes de 2020. Mas, só haverá um pico no fornecimento de combustíveis associado ao 

pico de produção de petróleo, se as fontes não convencionais de óleo não estiverem 

disponíveis em tempo de compensar este declínio. BENTLEY (2002) considera que o 

mundo já estaria próximo ao pico de produção dos petróleos convencionais, com uma 

perspectiva de projeção de pico entre os anos de 2007 e 2012, com uma queda posterior 

constante de cerca de 3% ao ano, embora ADELMAN (2002) critique fortemente o 

estudo de BENTLEY (2002) considerando que suas conclusões não seriam 

comprováveis através dos dados apresentados. Para ele, é possível que o pico de 

produção ocorra, mas não devido a problemas com recursos, mas por problemas 

políticos.  

HÖÖK et al (2009) consideram que a mais importante base da produção 

mundial – os campos gigantes – irão declinar sua produção mais rápido no futuro, de 

acordo com as evidências encontradas. Suas conclusões apontam para um crescente 

desafio na produção de petróleo, com o declínio atual significativo da produção com 

perspectiva de aumento da curva de queda. TSOSKOUNOGLOU et al (2008) apontam 

para uma projeção de pico antes de 2040 com grande possibilidade de que este evento 

ocorra muito antes.   

BENTLEY et al (2007) aponta que cálculos de um primeiro grupo de 

especialistas afirmam que a produção total de óleo chegaria a um limite máximo 
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estimado entre os anos 1996 e 2020, e então a produção declinará. Alguns destes 

cálculos fazem referência somente ao óleo convencional, outros fazem referência tanto 

ao convencional como ao não convencional. Previsões de um segundo grupo indicam 

que a produção limite chegaria em 2020 ou 2030, e indicam que as reservas são 

suficientes para que a produção atenda a demanda antecipada. Esta previsão “business 

as usual” não dá indicações se um limite de reservas é subsequentemente esperado. As 

análises de um terceiro grupo descartam a possibilidade de que um pico de produção 

ocorra em curto e médio prazo, e não vêem necessidade de quantitativamente reverem a 

produção futura de óleo.  

Embora a visão da CERA não seja de recursos ilimitáveis, JACKSON (2006) 

considera que não haverá um pico de produção, mas que antes disto, um platô ocorra, 

mantendo o volume de produção estável por uma ou mais décadas antes de um suave 

declínio. Segundo JACKSON (2006), as reservas mundiais ainda não descobertas ou 

ainda não totalmente exploradas, incluindo o uso de petróleos não convencionais, é 

adequada para suportar um grande crescimento da produção antes que um platô ocorra.   

WATKINS (2006) conclui através da análise da produção e das reservas atuais 

que o petróleo é mais economicamente abundante hoje do que nas últimas três décadas, 

período em que várias previsões de escassez de petróleo convencional foram realizadas 

sem êxito. Para ele, indicadores atuais sobre escassez não fornecem dados que 

sustentem a afirmação de que o óleo esteja entrando em um período de escassez. 

Embora afirme que desenvolvimentos de novos players, reduções de custos e 

desenvolvimento tecnológicos adiem a tendência de queda de recursos, coloca os óleos 

não convencionais como um backstop bastante disponível cujo retorno pode ser 

suficientemente atrativo.  
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A conclusão de WATKINS (2006) sobre a atual abundância de petróleo é, no 

entanto, rebatida por BENTLEY et al (2007) que consideram que uma análise baseada 

em dados referentes a reservas 1P (provadas) – praticada por WATKINS (2006) - são 

insuficientes e levam a uma série de equívocos, como percepção de que previsões de 

óleo estavam incorretas e que as reservas de petróleo crescem significativamente em 

função de desenvolvimentos tecnológicos A proposta de BENTLEY et al (2007) 

considera a necessidade do uso de reservas 2P (provadas mais prováveis) na análise da 

disponibilidade de recursos e que, segundo dados baseados neste tipo de análise 

apontam para um pico de produção de petróleo convencional em período próximo.  

GREENE et al (2006) afirmam que um pico de produção de óleo convencional é 

praticamente certo de acontecer cedo o suficiente para que isto mereça atenção séria e 

imediata. Segundo ele, se um pico de produção de óleo convencional estiver já 

ocorrendo, como a corrente de especialistas denominados “pessimistas” acredita, o 

mundo está diante de uma drástica transição para a qual não está preparado. Se o pico 

está a uma ou três décadas à frente, não é cedo para se começar os esforços para 

entender e se preparar para a transição para outras fontes de energia e que, mesmo sob 

uma perspectiva otimista, o pico de produção de petróleo é um tema sério. GREENE  et 

al (2006) também afirmam que, se o consumo de combustíveis fósseis continuar a 

crescer, um massivo desenvolvimento de recursos não convencionais será necessário e 

que a transição do uso de petróleo convencional para não convencional ocorrerá antes 

de 2030 

CAMPBELL et LAHERRÈRE (1998) já apontavam que o pico da produção de 

petróleo chegaria mais cedo do que se poderia imaginar, possivelmente dentro do prazo 

de dez anos (antes de 2008). O que não ocorreu.  
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LAHERRERE (2003) refaz suas projeções e aponta para um declínio da 

produção de petróleo por volta de 2020 reforçando que substitutos serão necessários em 

grande escala. Não considera que as energias renováveis possam substituir o petróleo 

em larga escala, assim como afirma que as quantidades provenientes de óleo sintético 

derivado do carvão ou hidrogênio sejam incertas.  

Segundo JACKSON (2006), a demanda por produtos finais poderá ultrapassar a 

produção de petróleos convencionais, o que significa que fontes adicionais serão 

necessárias e virão de fontes não convencionais, embora este autor não mencione o óleo 

extrapesado como uma destas fontes.   

A análise de CASTRO et al (2009) em seu artigo que estuda a participação dos 

óleos não convencionais na atenuação do pico de produção de petróleo convencional 

afirma que um dos resultados mais relevantes de seu estudo é a constatação da 

habilidade dos óleos não convencionais em substituir o volume de convencionais. A 

simulação de seu modelo demonstra que uma “forte demanda” de não convencionais 

será necessária para manter a estabilidade da economia mundial.  

Também segundo GREENE et al (2006), WATKINS (2006), SÖDENBERGH et 

al (2007), BABUSIAUX et BAUQUIS (2007), SHAHRIAR et TOPAL (2009), 

MASON (2007), FENG et al (2008), MÉJEAN et HOPE (2008), MAGGIO et 

CACCIOLA (2012), OWEN et al (2010), REHRL et FRIEDRICH (2006), 

MAUGGERI (2012) afirmam que o uso de óles não convencionais terá uma 

participação importante no abastecimento da demanda global de petróleo.  

No princípio, segundo GREENE et al (2006), o suprimento de não 

convencionais virá dos recursos de areias betuminosas do Canadá seguido pelo 

desenvolvimento da Venezuela (BABUSIAUX et BAUQUIS, 2007). GREENE et al 

(2006) afirma que o desenvolvimento das oil sands do Canadá e do óleo pesado da 
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Venezuela sugere que esta transição já está em andamento. WATKINS (2006) afirma 

que as oil sands e o óleo pesado da Venezuela aparecem como atrativos. Segundo 

SZKLO et al (2006) as reservas do Canadá e Venezuela são particularmente marcantes 

como supridores de petróleo não convencional extrapesado, pelo tamanho de suas 

reservas, mas também pela proximidade com os Estados Unidos, maior centro de 

consumo mundial de óleo.  

 MASON (2007) afirma que se o preço a longo prazo do óleo convencional for 

suficientemente alto para suportar a produção dos óleos não convencionais, então uma 

cesta emergente composta de óleos convencionais e não convencionais manterá o 

balanço entre a demanda e a oferta. SHAHRIAR et TOPAL (2009) também reconhecem 

as reservas de não convencionais da Venezuela, Canadá e Rússia como alternativas, mas 

condicionam sua participação a um cenário de preços altos.  

Outros autores consideram que os não convencionais não serão viabilizados por 

um cenário de preços altos, mas que a necessidade de seu uso fará com que os preços 

tenham uma tendência de aumento. CONSTANTINIA et al (2007) consideram que o 

uso de não convencionais implicará em um aumento no custo da energia face à real 

necessidade de utilização destes recursos de preços mais altos. GREENE et al (2006) 

atesta que embora os óleos não convencionais tenham baixo interesse econômico, o 

mesmo não ocorre para os não convencionais provenientes do Canadá e Venezuela. 

MAGGIO et CACCIOLA (2012) ponderam que apesar de que os não convencionais 

sejam obtidos através de custos mais altos, ganharão relevância no cenário futuro.   

Segundo MAUGGERI (2012) em artigo recente, o aumento da capacidade de 

produção de petróleo no mundo em cerca de 20% da produção atual, já considerando 

fatores de risco dos projetos atuais em andamento e o depletion rate de campos 

maduros, fará com que na próxima década o risco de um pico de petróleo não seja uma 
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realidade próxima. Em sua projeção, no entanto, o que sustentará o aumento da 

capacidade de produção nas próximas décadas é o desenvolvimento da exploração e da 

produção de petróleos não convencionais no hemisfério oeste, incluindo a produção do 

Canadá, Estados Unidos, Brasil e Venezuela.    

Embora a opinião sobre um iminente pico de produção seja tema divergente 

entre os chamados “pessimistas” e os “otimistas”, a necessidade do uso de petróleo não 

convencional, basicamente provenientes das reservas da Venezuela e do Canadá, é 

consenso entre estas correntes de pensamento. MAUGGERI (2012), chega a considerar 

o petróleo não convencional como o “óleo do futuro” e que o hemisfério oeste será o 

novo centro de gravidade da exploração e produção de petróleo no mundo.  

Historicamente, as reservas provadas mundiais apresentaram tendência de 

aumento de volume nas últimas décadas e as projeções indicam que continuarão 

subindo, principalmente em função do aumento da disponibilidade de recursos não 

convencionais.  

As projeções de consumo de energia primária indicam que a participação do 

óleo cai na matriz mundial, embora aumente em volume e ainda seja a principal fonte de 

energia primária em 2035, não obstante possa ser ultrapassado pelo carvão em 

determinado período. As fontes renováveis apresentam o maior crescimento, mas sem 

apresentar mudança significativa na matriz mundial. O gás natural também apresenta 

acentuado crescimento de consumo.  

O aumento do consumo está baseado nos países não OECD, principalmente no 

setor transportes, para carros leves e transporte de mercadoria. Este aumento do 

consumo no setor justifica a ainda alta representatividade do óleo na matriz energética 

mundial, embora perca espaço em setores industriais e de geração de energia elétrica, 

onde os preços mais altos possibilitam uso de substitutos mais baratos.  



72 
 

A certificação em 2010 das reservas de petróleo extrapesado não convencional 

elevou as reservas mundiais em 257 bilhões de barris e manteve a Venezuela como 

maior detentor de reservas provadas no mundo. O próximo capítulo descreve a indústria 

do petróleo na Venezuela, suas capacidades e estratégias de desenvolvimento. Busca 

demonstrar assim, a importância dos recursos não convencionais extrapesados para o 

país, contribuindo com informações que validam a Venezuela como estudo de caso 

desta pesquisa pela importância que suas reservas provadas de óleo não convencional 

representam para o país e para a indústria mundial, frente aos cenários descritos neste 

capítulo. 
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Capítulo 3 – Indústria do Petróleo na Venezuela 

 

Este capítulo descreve a indústria de petróleo na Venezuela, a partir de 

informações gerais sobre o país, dados sobre o desenvolvimento da indústria 

venezuelana de petróleo, incluindo o desenvolvimento do marco regulatório do setor. 

Detalha dados sobre a reserva de petróleo do país, sua produção, consumo e capacidade 

de refino em suas operações nacionais e internacionais. Finalmente apresenta os planos 

estratégicos e de investimentos do governo e da empresa estatal de petróleo, com ênfase 

na descrição das operações e perspectivas da Faixa Petrolífera do Orinoco. O objetivo 

do capítulo é caracterizar a importância do setor de petróleo para o país e em relação ao 

mercado mundial de petróleo.   

 

3.1 Venezuela 

 

Inicialmente uma colônia espanhola desde 1948 quando se iniciou o processo de 

assentamento e colonização, a Venezuela conquistou sua independência em 5 de julho 

de 1821. Atualmente é uma república federal presidencialista. Sua capital é Caracas e a 

moeda é o Bolivar. (INE, 2013). A Venezuela é integrada por 23 estados, 1 Distrito e 

Dependências Federais, que são compostas por aproximadamente 311 ilhas distribuídas 

pela costa setentrional do país, em uma extensão de 120 km². Seus estados são 

subdivididos em unidades autônomas chamadas de Municípios e estes se dividem, por 

sua vez, em espaços controladores chamados de Paróquias (INE, 2013). Sua extensão 

territorial é de 912.050 km² (ONU, 2013), com uma densidade demográfica de 33 

habitantes/km².Este índice alcança valores mínimos na maioria da Venezuela e com 

máxima de mais de 1000 habitantes/km² em Caracas.  
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Figura 17. Venezuela.  

Fonte: Adaptado a partir de INE (2013) 
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Sua economia, que era agrícola até meados do século XIX, hoje é baseada na 

extração e exportação do petróleo. Com a renda do petróleo, a Venezuela passa a ser 

importadora de diversos artigos industrializados dos maiores países produtores 

(NEVES, 2010). No primeiro ano como produto de exportação, em 1922, o petróleo 

venezuelano alcançou a marca de 0,26% das receitas tributárias chegando a mais de 

60% em 1949 (NEVES, 2010).  

Atualmente a indústria do petróleo é responsável por cerca de 12% do PIB da 

Venezuela (326 bilhões de dólares em 2009 – ONU, 2013) e responsável por 93,27% 

das receitas de exportação de commodities (ONU, 2013). O PIB do país é composto por 

3,7% do setor de agricultura, 35,3% do setor de indústria e de 61,1% do setor de 

serviços. Comparativamente, o PIB do Brasil é composto por 5,4% do setor de 

agricultura, 27,4% do setor de indústria e de 67,2% do setor de serviço (CIA, 2013). 

Os principais destinos de exportação e origens de importação estão listados na 

Tabela 16. A balança comercial da Venezuela para operações não petrolíferas foi 

desfavorável em 2011 à Venezuela na ordem de 9 para 1. O aumento das importações 

em 32,98% e a queda das exportações de -18,93% fez com que a balança comercial 

ficasse ainda mais desfavorável em 2012, na ordem de 14 para 1.  
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Tabela 16. Valor das exportações e importações não petrolíferas da 

Venezuela, por país de destino, 2011-2012 

MM US$ 2011 MM US$ 2012 Variação (%) 

Importação Exportação Importação Exportação Importação Exportação 

Alemanha 762 0 848 0 11,29 -- 

Argentina 994 0 1674 0 68,41 -- 

Bélgica 0 100 0 69 -- -31,00 

Brasil 2349 349 3580 176 52,41 -49,57 

Chile 0 54 0 121 -- 124,07 

China 3309 476 5835 422 76,34 -11,34 

Colômbia 1179 416 1964 315 66,58 -24,28 

Egito 0 21 0 62 -- 195,24 

Equador 0 80 0 67 -- -16,25 

EUA 7888 445 9882 620 25,28 39,33 

Espanha 1297 0 1102 60 -15,03 -- 

França  0 112 0 55 -- -50,89 

Holanda 0 73 0 117 -- 60,27 

Itália 552 130 791 92 43,30 -29,23 

México 1132 133 1589 74 40,37 -44,36 

Panamá 1026 0 1257 0 22,51 -- 

Peru 462 0 1057 0 128,79 -- 

Outros 7552 776 8322 316 10,20 -59,28 

Total 28502 3165 37901 2566 32,98 -18,93 

 

Fonte: INE (2013). 

 

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Venezuela tanto para 

exportações como para importações. Entre os dois países a balança comercial é 

desfavorável à Venezuela na ordem de 16 para 1 para produtos não petrolíferos. Em 

relação ao Brasil, as exportações caíram de 2011 a 2012 na ordem de -49,27% e as 

importações feitas pela Venezuela subiram em 52,41%, deixando a balança comercial 

entre os dois países em desvantagem para a Venezuela em 20 para 1 em 2012. A China 

mantém balança comercial desfavorável à Venezuela na ordem de 13,8 para 1 em 2012, 
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tendo diminuído suas importações da Venezuela em -11,34% e aumentado as 

exportações para a Venezuela em 76,34%.  

 

Tabela 17. Valor das importações, segundo setor econômico, 2011-2012. 

MM US$ 2011 MM US$ 2012 Variação (%) 

Importação Exportação Importação Exportação Importação Exportação 

Agrícola Vegetal e Animal 2426 21 4691 16 93,36 -23,81 

Indústrias Alimentícias 1777 26 2268 21 27,63 -19,23 

Papel 721 0 930 0 28,99 -- 

Produtos Minerais 0 687 0 447 -- -34,93 

Produtos Químicos 5919 591 7130 997 20,46 68,70 

Plásticos  e manufaturados 1211 39 1756 43 45,00 10,26 

Mineração 348 0 319 0 -8,33 -- 

Metais comuns 1723 1307 2882 843 67,27 -35,50 

Material elétrico 9098 91 11577 53 27,25 -41,76 

Material de transporte 1955 367 1779 102 -9,00 -72,21 

Outros 3324 77 4568 44 37,42 -42,86 

Total 28502 3206 37900 2566 32,97 -19,96 

Fonte: INE (2013). 

 

Por setor econômico, as maiores exportações não petrolíferas da Venezuela estão 

concentradas em produtos químicos, minerais e metais comuns, totalizando 89,12% da 

soma das exportações, consolidando a economia do país, ainda sem mencionar o setor 

petróleo, em uma economia extrativista (Tabela 17).  

 

3.1.1 Histórico da indústria de petróleo na Venezuela  

 

Para poder compreender a história da indústria de petróleo na Venezuela, é 

preciso dividi-la em etapas, como o início da indústria, seu desenvolvimento durante a 

segunda metade do século passado e sua situação atual. De maneira geral, o início da 
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indústria se deu durante a ditadura de Juan Vicente Gómez, seu desenvolvimento 

durante a chamada Quarta República13 e a situação atual desenhada a partir do início do 

governo Hugo Chávez, em 1999. (MARÍN, 2012). 

Embora o a indústria de petróleo na Venezuela tenha se desenvolvido na 

segunda metade do século XX (ROSA, 2003), já em 1542 havia relatos que 

comprovavam que o produto não era desconhecido da população, quando mananciais de 

petróleo brotavam da terra (OVIEDO, 1851).  

Em 1882, em meio de uma crise da economia do café e como mecanismo de 

diversificação produtiva, estabeleceu-se a primeira planta refinadora de petróleo em 

terras da fazenda La Alquitrana. No sudeste do estado de Táchira, administrada pela 

empresa Petrolia, que era abastecida por hidrocarbonetos que brotavam do solo. Através 

da Petrolia, foi perfurado um primeiro poço em março de 1883, com 60 m de 

profundidade batizado de “Eureka” (MARÍN , 2012).. 

As relações da Petrolia com empresários e governo caracterizaram o início das 

relações de produção em um incipiente capitalismo na Venezuela no final do século 

XIX. No limiar do século XX, a riqueza petroleira surpreendeu a Venezuela em meio a 

um cenário generalizado de pobreza e atraso tecnológico, econômico e político, que 

favoreceu a criação de concessões a particulares e empresas privadas estrangeiras. 

(MARÍN, 2012). 

Outras fontes apontam, no entanto, a primeira perfuração de petróleo na 

Venezuela como realizada em 1912. Neste ano, em um ambiente institucional ainda 

muito pouco estruturado e que permitia ao capital privado atuar para explorar e produzir 

hidrocarbonetos em condições extremamente favoráveis (TOLMASQUIM et JUNIOR, 

2011). As primeiras exportações de petróleo ocorreram em 1917 a partir do terminal da 

empresa CPC (Caribbean Petroleum Company) (SARDI, 2005). 
                                                        
13 Período entre os anos de 1958 e 1998. 
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Em 1918 foi criada a Lei de Minas, que garantia a não alienação da propriedade 

estatal pelo regime de concessões e estabelecia as modalidades de exploração dos 

hidrocarbonetos de maneira direta ou por arrendamento por parte do Estado, fixava 

prazos de duração das concessões e descriminava as rendas superficiais e royalties 

(MARÍN , 2012). 

A Lei do Petróleo de 1922 conferiu estabilidade legal aos termos de concessão 

nas atividades de exploração e de produção de petróleo. Com a Lei, embora os recursos 

do subsolo fossem de domínio público, o exercício das atividades de exploração e 

produção de petróleo era realizado por concessão pelas grandes empresas internacionais 

no início do Século XX (YERGIN, 2009). Não somente eram realizadas pelas grandes 

empresas, como a Lei permitiu o aumento das concessões a tal ponto que, se em 1926 as 

empresas internacionais associadas extraíam 40% de todo o petróleo exportado, em 

1935 sua participação era chegou a 71% (MARÍN, 2012). 

A partir da Lei do Petróleo de 1943, que pretendia garantir maiores benefícios 

para o país como dono dos recursos explorados por empresas internacionais (MARÍN, 

2012), as empresas atuantes no mercado venezuelano deveriam pagar uma alíquota de 

16,67% sobre a receita bruta do petróleo explorado a título de royalties, quando até 

então as empresas pagavam somente 10%. Além da alíquota de 16,67% as empresas 

deveriam pagar uma soma fixa de imposto de renda, que somada aos royalties, 

totalizavam 50% dos lucros líquidos do setor. Os contratos de concessão foram 

prorrogados por mais 40 anos (TOLMASQUIM et JUNIOR, 2011) e houve a abolição 

do direito adquirido de exoneração fiscal de impostos aduaneiros de importação  

(MARIN, 2012). 

Nos 50 anos compreendidos entre 1948 e 1998, começou o planejamento, 

projeto e construção de novas refinarias com muito mais capacidade de operação que as 
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anteriores. Iniciou-se o também o processo de recuperação do controle da indústria por 

parte do governo venezuelano, e executou-se o primeiro plano de mudança tecnológica 

para adaptar os padrões das refinarias a novas cargas de crus disponíveis. (MARIN, 

2012). 

Como consequência lógica da evolução do refino petroleiro na Venezuela, em 

1953 foi criada a Petroquímica Nacional, dependente da Direção de Economia do 

Ministério de Energia, Minas e Hidrocarbonetos, com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento econômico do país através da industrialização do gás natural e alguns 

derivados de petróleo (MARIN, 2012). Em 1956 o governo transformou a Petroquímica 

Nacional em Instituto Venezuelano de Petroquímica (IVP) como ente autônomo, 

também ligado ao Ministério de Minas, Energia e Hidrocarbonetos. A refinaria de IVP 

foi, em 1960, transformada na Corporação Venezuelana de Petróleo (CVP). O estatuto 

de criação de CVP a concebia como empresa integral, já que estabelecia objetivos de 

exploração, extração, refino e transporte de hidrocarbonetos, assim como compra, venda 

e permuta dos crus e produtos, dentro e fora do território nacional, assim como a 

concepção de empresas com o propósito de desenvolver destas empresas com aportes 

que julgasse conveniente, ou capacidade de negociação de ações, participações ou cotas 

em outras empresas que tivessem os mesmos objetivos (MARIN, 2012). 

Desde 1920, a política de preservação do petróleo era ditada pela Texas Railroad 

Comission  (TRC). Os preços do cru eram estabelecidos pelo cartel mundial formado 

pelas sete irmãs14. Em função do declínio dos Estados Unidos como primeiro produtor 

principal de petróleo, houve maior interesse do mercado no petróleo produzido pela 

Venezuela e dos países do Golfo Pérsico e Irã (PDVSA, 2010).  

                                                        
14 Standard Oil of New Jersey (Esso), Royal Dutch Shell, AIOC (BP), Standar Oil of New York, 
Standar Oil of California(Chevron), Gulf Oil e Texaco. 
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Em função de esforços de reunir este conjunto de países, a Venezuela participou 

do Congresso Petroleiro Árabe de 1959, que resultou no chamado Pacto de Maadi. As 

bases para a criação da OPEP estavam acordadas. (PDVSA, 2010). Em 1960, Juan 

Pablo Pérez Alfonso, então Ministro de Minas e Hidrocarbonetos da Venezuela, reúne 

as cinco principais países exportadores de petróleo (Arábia Saudita, Venezuela, Kwait, 

Iraque e Irã) em uma tentativa de combater as empresas internacionais de petróleo, 

ajudando a fundar a OPEP em 14 de setembro daquele ano com a intenção de defender 

o preço do petróleo e a de, como objetivo imediato, recompor os patamares de preços, 

reduzidos por ação unilateral das empresas internacionais (YERGIN, 2010).  

Ante a proximidade do vencimento das concessões em 1983 e da ausência de 

planos futuros do Estado para as companhias internacionais, estas puseram em prática 

uma política de não investimento nas atividades petrolíferas, como forma de pressionar 

o governo e continuar mantendo o controle da indústria (MARIN, 2012). 

Como consequência da deterioração na indústria petroleira causada pela falta de 

investimentos nas empresas internacionais (MARÍN, 2012), em 1971 foi aprovada a Lei 

de Reversão Petrolífera, que estabelecia uma reversão sem compensação das concessões 

e das propriedades das empresas internacionais ao estado em 1983, quando os contratos 

de concessões venceriam.  

A Lei de Nacionalização de 1975 transferiu para o Estado todos os direitos 

referentes às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, quando 

todas as atividades de E&P passaram a ser monopólio do Estado (TOLMASQUIM et 

JUNIOR, 2011) e também estabelecia que as concessões outorgadas pelo Executivo 

Nacional seriam extintas de maneira efetiva em 31 de dezembro do mesmo ano, 

adiantando a data prevista pela Lei dos Hidrocarbonetos (MARÍN, 2012). 
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Em 1975, com o objetivo de coordenar as atividades da indústria do petróleo na 

Venezuela e baseado no artigo sexto da Lei de Nacionalização e através de um decreto 

presidencial (MARÍN, 2012), o governo criou a Petróleos de Venezuela (PDVSA), 

iniciando, assim, um processo de fusão das empresas que exerciam atividades 

petrolíferas no país (incluindo a CVP). A PDVSA passou também a fazer parte da 

regulação do setor de petróleo, antes feita integralmente pelo então Ministério de Minas 

e Hidrocarbonetos. (TOLMASQUIM et JUNIOR, 2011) 

Entre 1977 e 1983 a PDVSA realizou programas para a mudança do padrão de 

refino de suas operações, de forma a adaptar as plantas à oferta de crus de maior 

viscosidade que começavam a predominar no país (MARÍN, 2012) 

Em 1980 ocorreu o processo de ampliação à participação privada na indústria de 

hidrocarbonetos chamada de Apertura Petrolera. Este movimento teve como objetivo 

ampliar o investimento das empresas internacionais em mercado venezuelano, afetado 

pelas crises econômica internacional e pela queda do preço do petróleo na segunda 

metade da década de 1980. Em 1994, com investimentos internacionais ainda 

insuficientes, foi anunciada uma abertura mais abrangente. Em 1996 a Lei de 

Nacionalização alterada para possibilitar a entrada de capital privado sem a obrigação 

da participação majoritária da PDVSA em convênios de exploração e produção 

(TOLMASQUIM et JUNIOR, 2011). 

Entre 1980 e 1990, o governo venezuelano através da PDVSA iniciou a busca no 

exterior do crescimento de suas atividades, culminando na aquisição de vinte refinarias 

nos EUA, Europa, Caribe além de redes de postos de serviço como da Citgo, para 

operar as atividades de refino e distribuição nos EUA (TOLMASQUIM et JUNIOR, 

2011). 



83 
 

Em 1999, já no governo de Hugo Chávez, foi criada a Lei Orgânica de 

Hidrocarbonetos Gasosos (LOHG), que reafirmava a propriedade do Estado 

Venezuelano sobre as reservas de gás natural. Em 2001 foi criada a Lei Orgânica de 

Hidrocarbonetos (LOH), que regulou as atividades relacionadas ao petróleo e o gás 

natural associado, reafirmando que as reservas de hidrocarbonetos existentes em 

território nacional pertenciam ao estado venezuelano. A LOH estabeleceu que a 

exploração, extração, coleta, transporte e armazenamento tinham que ser realizadas 

diretamente pelo estado ou mediante empresas do estado. Permitiu ainda que as 

atividades fossem realizadas por meio de Empresas Mistas, nas quais os Estado teria o 

controle e participação no capital social maior que 50% de qualquer novo contrato com 

investidores privados. Com a LOH, as alíquotas fiscais sobre o rendimento bruto 

passaram para 20% para o gás nacional não associado, 30% para o petróleo, salvo para 

projetos não economicamente viáveis na Faixa do Orinoco de óleos pesados e 

extrapesados, quando este percentual poderia ser reduzido até 20%. O imposto de renda 

passou de 67,6% para 50,0%. (TOLMASQUIM et JUNIOR, 2011) 

Em 2002 o governo da Venezuela sofreu duas tentativas de golpe de Estado. A 

primeira em abril e outro em dezembro, desta vez com maior participação da alta 

direção da PDVSA, quando foi anunciado que “por vontade das ‘pessoas do petróleo’, 

se havia ativado a cláusula de força maior e se havia suspendido o despacho e venda de 

petróleo ao exterior”. Assim teve início uma greve que reduziu drasticamente a 

produção dos então cerca de 3000 mbd para menos de 30 mil barris (PDVSA, 2004), e 

que aspirava derrubar o governo em uma semana durando até fevereiro de 2003 

(MARÍN, 2012). Este movimento não logrou atingir seu objetivo, mas deixou, segundo 

o governo, “um lastro de vandalismo pela paralisação das instalações, sequestro de 



84 
 

navios-tanque venezuelanos, fechamento de poços e refinarias, sabotagem dos sistemas 

de informação e abandono de postos de trabalho” (BRITTO, 2012).  

Em 25 de dezembro de 2002, por abandono dos postos de trabalho, foi demitido 

um primeiro grupo de gerentes da PDVSA. Nas semanas seguintes foram anunciadas 

outras demissões de gerentes, empregados e trabalhadores que haviam participado da 

“greve-sabotagem”. O total de demissões chegou a 18.756 pessoas. (MARÍN, 2012). 

Em 2005, a PDVSA foi catalogada como a terceira maior empresa petroleira e 

classificada pela revista Fortune como a número 35 entre as maiores 500 empresas do 

mundo.(PDVSA, 2012). Em 2007, em relação à renda e lucro bruto, a PDVSA atingiu a 

oitava posição mundial. (MARÍN, 2012). 

Em 2005, o governo venezuelano iniciou a migração dos contratos vigentes para 

a nova estrutura de empresas mistas. Neste processo, a PDVSA aumentou sua 

participação em quatro associações de uma média de 40% para 78%. Em 2007, deu-se 

como concluída a transição de todas as modalidades contratuais para as novas 

estruturas, em alinhamento com a Lei Orgânica de Hidrocarbonetos. A nova legislação 

refletiu a adoção de políticas mais intervencionistas pelo Estado, aumentando sua 

participação com o objetivo de aumentar a apropriação da renda petrolífera. 

(TOLMASQUIM et JUNIOR, 2011).  

Em 2005, foi apresentado o plano “Sombra Petroleira” (Siembra Petrolera), 

mantendo como objetivos centrais: a) impulsionar o desenvolvimento socioeconômico 

nacional com a finalidade de construir um novo modelo de desenvolvimento econômico 

mais justo, equilibrado e sustentável para combater a pobreza e a exclusão social; b) 

impulsionar o processo de integração energética na América Latina e Caribe; c) servir 

de instrumento geopolítico para propiciar a criação de um sistema multipolar que 

beneficie os países em vias de desenvolvimento, e por sua vez, constitua um contrapeso 
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à política petrolífera da OPEP. Em 2007, como ponto importante para realização dos 

objetivos constituídos no Plano Sombra Petroleira, foi realizado ato que nacionalizou a 

Faixa Petrolífera do Orinoco, com suas reservas de petróleo extrapesado. (MARÍN, 

2012). 

Atualmente, a PDVSA tem no mínimo 60% de todos os projetos, quando antes 

da abertura petroleira não possuía mais do que 30%. Além disso, atualmente as 

empresas são obrigadas a realizar a exploração com no mínimo de 20% de recuperação 

secundária contra 9% dos contratos anteriores. Não há exceções para os pagamentos de 

royalties nem de impostos sobre a renda, quando as empresas pagam 50% do imposto 

sobre a renda, 30% de royalties da renda bruta e 3,3% de impostos de produção. 

Durante a abertura petrolífera, as empresas pagavam somente 1% de royalties sobre a 

renda bruta  e 34% de imposto sobre a renda, enquanto que o imposto sobre produção 

não existia. (MARÍN, 2012).  

A partir de 2001, tem havido uma tendência crescente dos valores destinados 

pela PDVSA para financiar as “misiones” (projetos sociais) e fundos sociais, com a 

única exceção do ano de 2009, quando a queda dos preços internacionais do petróleo 

forçou a queda de distribuição das rendas para projetos sociais (PDVSA, 2010). A 

distribuição dos aportes para os projetos sociais foram retomados a partir de 2010. 

(PDVSA, 2011)  

Em 2011, as receitas da indústria petrolífera alcançaram 124 bilhões de dólares, 

significando um aumento de 31% sobre a renda do ano anterior, o que se explica pela 

recuperação do preço de venda médio do petróleo no mercado internacional, incluindo 

um aumento de 39% do preço da cesta venezuelana, de US$ 72,18/bbl em 2010 para 

US$ 100,11/bbl em 2011 (PDVSA, 2011). A produção de cru teve um aumento 

moderado de 16 mbd, em comparação com 2010.  
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3.2 Participação do Petróleo na Venezuela 

 

A PDVSA, considerada pela Petroleum Intelligence Week (PDVSA, 2011) 

como a quinta maior empresa do segmento15, é responsável pelo quarto maior volume 

de exportação de óleo cru no mundo (BP, 2011). Dentre seus principais importadores 

estão Estados Unidos, China e Índia. 

 

3.2.1. Reservas  

 

Todas as reservas de petróleo e gás natural situadas em território venezuelano 

são de propriedade do Estado, sendo estimadas pela PDVSA e oficializadas pelo 

Ministério de Minas e Energia, conforme o manual de definições e normas de reservas 

de hidrocarbonetos estabelecido por este órgão oficial.. Estes procedimentos são os 

mesmos utilizados internacionalmente, de forma que os valores declarados sejam 

comparáveis com diferentes países (PDVSA, 2011).  

Atualmente a Venezuela detém a maior reserva provada de petróleo do mundo 

(Figura 18), com 296,5 bilhões de barris, compreendendo 17,94% de toda a reserva 

mundial e uma razão R/P de mais de 100 anos, sendo seguida pela Arábia Saudita, com 

uma reserva de 265,4 bilhões de barris, correspondente a 16,05% de toda a reserva 

mundial (BP, 2012). 

                                                        
15 A lista é determinada através do somatório do posicionamento das empresas em cada uma das 
seis categorias operacionais: Produção de óleo, produção de gás, reservas de óleo, reservas de 
gás, venda de produtos e capacidade de refino. (www.energyintel.com).  
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Figura 18. Reservas provadas em bilhões de barris.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados BP (2012) 

 

Do volume total de 296,5 bilhões de barris das reservas provadas da Venezuela, 

em dezembro de 2010, a PDVSA certificou junto a 24 empresas internacionais de 20 

países diferentes e com o aval da consultoria canadense Ryder Scott, 217 bilhões de 

barris provenientes da Faixa Petrolífera do Orinoco. Desta forma, mais de 85% das 

reservas venezuelanas são constituídas de petróleo extrapesado (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Evolução das reservas provadas em bilhões de barris.  

Fonte: PDVSA 2011 

 

De acordo o relatório de gestão da PDVSA referente a 2011, os níveis de reserva 

do país chegaram em dezembro deste ano a 297,5 bilhões de barris por incorporação de 
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novas descobertas, e principalmente por revisões realizadas na Faixa do Orinoco. Ainda 

segundo os números da PDVSA, de acordo com as reservas provadas e os níveis de 

produção, a razão R/P da Venezuela seria de 273 anos (PDVSA, 2011). Abaixo segue 

Tabela 18 com os dados de reservas provadas reportadas pela PDVSA em seu informe 

de gestão anual referente ao ano de 2011 (PDVSA, 2011).  

 

Tabela 18. Reservas provadas em milhões de barris. 

2011 2010 2009 2008 2007 

Condensado 2647 1977 1844 1788 1826 

Leve 10157 10229 10390 9867 9981 

Médio 9650 10437 10822 11333 11939 

Pesado 17733 17630 17852 17724 17458 

Extrapesado 257384 256228 170265 131611 58173 

Total 297571 296501 211173 172323 99377 

Fonte: PDVSA 2011 

 

3.2.2. Produção 

 

A produção de petróleo na Venezuela tem apresentado uma leve tendência de 

queda desde 2002, quando o país sofreu um impacto em seu volume de produção com a 

greve geral realizada por trabalhadores da PDVSA. O volume de produção depois da 

greve não voltou aos patamares anteriores, superiores a 3100 mbd (PDVSA, 2010).  

O volume atual da produção é de 2720 mbd (BP, 2012). Este volume 

corresponde a 3,25% do total da produção mundial. Esta relação tem se reduzido desde 

2001, quando o percentual relativo à produção mundial era de 4,20 % (BP, 2012). Isto 

ocorre principalmente pela queda da produção venezuelana nos últimos anos em relação 

ao aumento do volume mundial (Tabela 19). 
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Tabela 19. Relação entre produção mundial e produção venezuelana, mbd. 

Ano Venezuela Mundo % 

2001 3142 74767 4,20 

2002 2895 74493 3,89 

2003 2554 76860 3,32 

2004 2817 80358 3,51 

2005 3003 81391 3,69 

2006 2940 81687 3,60 

2007 2960 81729 3,62 

2008 2985 82335 3,63 

2009 2914 80732 3,61 

2010 2775 82480 3,36 

2011 2720 83576 3,25 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados BP (2012) 

 

Segundo informações do informe de gestão da PDVSA referente aos últimos 

anos, a produção total de petróleo cru no país atingiu o volume total de 2991 mbd em 

2011, de acordo com a Tabela 20.  

Tabela 20. Produção nacional de petróleo cru, mbd 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Gestão Direta 2080 2130 2269 2382 2292 

Empresas mistas leve – médio 405 373 349 378 316 

Empresas mistas da FPO 506 472 394 446 

Cru extrapesado 29 

Participação de PDVSA em associações 

na FPO 29 267 

Total produção própria PDVSA 2991 2975 3012 3235 2904 

Participação de terceiros em associações 

na  FPO 25 246 

Produção nacional total 2991 2975 3012 3260 3150 

Fonte: PDVSA (2011) 
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A produção de gestão direta considera a produção gerenciada totalmente pela 

PDVSA, sem participação de terceiros. Este volume inclui petróleo condensado de 

planta. O volume de produção de empresas mistas (cru leve e médio) corresponde à 

produção dos convênios operativos firmados a partir de primeiro de abril de 2006. A 

produção das empresas mistas da Faixa Petrolífera do Orinoco a partir da publicação 

pela Assembleia Nacional da criação das empresas mistas da Faixa em primeiro de 

novembro de 2007. A produção de cru extrapesado era destinada à produção do 

chamado Orimulsíon, emulsão aquosa com petróleo extrapesado, que teve sua produção 

interrompida em 2007 por questões econômicas e principalmente ambientais. 

(MOMMER, 2004) 

A produção informada pela PDVSA como gestão direta se distribui em 883 mbd 

no Oriente, 575 mbd no Ocidente, 55 no Centro Sul, 536 mbd na FPO e 31 mbd através 

da PDVSA Gas (PDVSA, 2011). Abaixo, apresenta-se a Tabela 21 com produção de 

petróleo, incluindo líquidos de gás natural e produção de gás.  
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Tabela 21. Produção de PDVSA, preço de venda e custo médio de produção. 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Condensado 104 96 103 141 133 

Leve 511 577 578 579 589 

Médio 917 863 941 911 911 

Pesado + Extrapesado 1459 1439 1390 1604 1271 

Total Petróleo 2991 2975 3012 3235 2904 

LGN 138 147 158 162 172 

Total Petróleo e LGN 3129 3122 3170 3397 3076 

Produção por bacia 

Maracaibo - Falcón 806 832 943 1084 1130 

Barinas - Apure 55 61 71 81 82 

Oriental 2130 2082 1998 2070 1692 

Total Petróleo 2991 2975 3012 3235 2904 

Preços cesta de exportação 100,11 72,18 57,01 86,49 64,74 

Custos de produção (US$/bbl) 

Inclui empresas mistas 7,53 5,53 6,33 7,1 4,93 

Exclui empresas mistas 7,23 5,23 5,64 5,84 4,88 

Fonte: PDVSA 2011 

 

3.2.3 Consumo  

A Venezuela apresentou um crescimento constante no consumo de petróleo no 

período de 2007 a 2011 (Tabela 22). Em 2011, apresentou uma demanda de 832 mbd 

com uma relação de 0,95% do consumo mundial. A produção de aproximadamente 

3000 mbd permite um excedente de mais de 2000 mbd para exportações. 
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Tabela 22. Relação entre consumo mundial e consumo venezuelano mbd. 

Ano Venezuela Mundo % 

2001 622 77245 0,81 

2002 660 78187 0,84 

2003 535 79686 0,67 

2004 582 82746 0,70 

2005 623 83925 0,74 

2006 658 84873 0,78 

2007 689 86321 0,80 

2008 720 85768 0,84 

2009 749 84631 0,89 

2010 794 87439 0,91 

2011 832 88034 0,95 

Fonte: BP (2012) 

 

3.2.4  Capacidade de refino 

 

A PDVSA realiza atividades de refino na Venezuela, no Caribe, Estados Unidos 

e Europa. Sua capacidade total de refino com data de referência de final de 2011 foi de 

2822 mbd. Sua capacidade de refino total (nacional e internacional) é superior à 

capacidade de refino de países como Arábia Saudita, Canadá, Itália e Brasil, por 

exemplo. A Tabela 23 demonstra a capacidade de refino e o percentual de participação 

da PDVSA em cada planta dentro e fora da Venezuela.  
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Tabela 23. Capacidade de Refino da Venezuela e porcentagem de 

participação da PDVSA. 

Local Proprietário Participação Capacidade Participação 

PDVSA, % 

Nominal, 

mbd 

PDVSA, 

mbd 

Venezuela 

Falcón PDVSA 100 955 955 

Puerto la Cruz 

(Anzoátegui) PDVSA 100 187 187 

El Palito (Carabobo) PDVSA 100 140 140 

Bajo Grande (Zulia) PDVSA 100 16 16 

San Roque 

(Anzoátegui) PDVSA 100 5 5 

Total Venezuela 1303 1303 

Caribe 

Isla, Curazao PDVSA 100 335 335 

Camilo Cienfuegos, 

Cuba CUVENPETROL 49 65 32 

Jamaica Petrojam  49 35 17 

Haina, Rep 

Dominicana 

Refidomsa 

PDVSA 49 34 17 

Total Caribe 469 401 

EUA 

Lake Charles, 

Louisiana CITGO 100 425 425 

Corpus Christi, 

Texas CITGO 100 157 157 

Lemont, Illinois CITGO 100 167 167 

Chalmette, 

Louisiana Chalmette 50 184 92 

Saint Croix,, Virgin 

Islands Hovensa 50 495 248 

Total EUA 1428 1089 

Europa 

Nynashamm, Suécia Nynas  29 29 15 

Gothenburg, Suécia Nynas 11 11 5 
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Dundee, escócia Nynas  9 9 4 

Eastham, Inglaterra Nynas 18 18 5 

Total Europa 67 29 

Total Mundial 3267 2822 

Fonte: PDVSA (2011) 

 

 

3.2.4.1 Refino Nacional 

 

O volume de petróleo e insumos processados no parque de refino nacional, 

equivalente a 31 de dezembro de 2011 foi de 1122  mbd, sendo 991 mbd de petróleo 

processado, e 131 mbd de insumos processados para processos e misturas. A partir deste 

montante de petróleo e insumos processados, foram obtidos 1122 mbd de produtos, dos 

quais 342 mbd correspondem a gasolinas e naftas, 334 mbd a querosene de aviação e 

destilados, 256 mbd de óleos residuais 8 mbd a asfaltos, 4 mbd a lubrificantes e 178 

mbd de outros produtos16, nos quais se inclui a perda/ganho de volume.  Estes valores 

podem ser vistos de maneira mais específica abaixo, extraídos de PDVSA (2011).  

 

a) Centro de Refino Paranaguá (CRP) 

 

A CRP tem uma capacidade nominal de 955 mbd, somando as refinarias Amuay 

(645 mbd) e Cardón (310 mbd),  e, adicionalmente se encontra integrada à Refinaria 
                                                        

16 Todos os balanços de refino divulgados nos relatórios de gestão consultados 

(PDVSA, 2010; PDVSA 2011; PDVSA 2012) fecham seus volumes de produtos acabados em 

100%. A descrição “outros produtos” onde está incluído o volume de perdas e ganhos 

volumétricos não constitui a melhor fonte de dados para análise da capacidade de refino. Não é, 

no entanto, objeto deste estudo avaliar as razões que norteam as normas de divulgação de dados 

da PDVSA.  
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Bajo Grande, que tem uma capacidade de 16 mbd, destinada a produção de asfalto. 

Segundo dados da PDVSA (2011), o CRP cobre 66% da demanda doméstica de 

combustíveis, incluindo a transferência de componentes para misturas e produtos 

acabados ao restante das refinarias que formam o parque de refino nacional. Com os 

projetos de conversão média e profunda previstos para 2017 o objetivo é utilizar a 

capacidade instalada da Refinaria de Amuay para processar 580 mbd, minimizando a 

produção de combustíveis residuais, convertendo-os em produtos destilados de maior 

valor comercial, como, por exemplo, o diesel de qualidade Euro V  e bases lubrificantes 

tipo II e III. Ademais, tem-se o projeto de tratamento de nafta de Amuay (HNAY) para 

produzir gasolina de exportação de 30 ppm de enxofre.  

Em relação ao mercado internacional, a CRP chegou a exportar 4130 mbd de 

gasolina reformulada para o mercado americano em 2011.  O volume de petróleo 

processado em 2011 foi de 699 mbd, e 78 adicionais de insumos destinados a processos 

e misturas, com esse nível de petróleo e insumos processados foram obtidos 777 mbd de 

produtos, os quais 221 mbd correspondem a gasolinas e naftas, 255 mbd a querosene de 

aviação e destilados, 188 mbd de óleos residuais 8 mbd de asfaltos, 4 mbd de 

lubrificantes e 101 mbd de outros produtos.  

 

b) Complexo Oriente 

 

A refinaria Puerto La Cruz conta com uma capacidade nominal de 

processamento de petróleo, tanto leve, como médio ou pesado, igual a 187 mbd, sendo 

que a mesma, trabalha de forma integrada com a refinaria San Roque a qual possui 

capacidade de 5 mbd de parafina, somando-as, temos uma capacidade total de 192 mbd, 

no que é chamado de Complexo de Refino Oriente.  



96 
 

Os produtos obtidos por meio do refino no Complexo Oriente (GLP, naftas, 

gasolinas, querosene de aviação, Diesel, óleos residuais e Parafina) são destinados a 

44% do mercado local, e também a transferências entre as refinarias do parque de refino 

nacional, e a produção excedente de 56% é destinada ao mercado internacional, sendo 

exportada para países da América Central, América do Sul, Europa e Ásia. (PDVSA, 

2011) 

O volume de petróleo processado na Refinaria Puerto La Cruz, durante o ano de 

2011, foi de 169 mbd, e 62 mbd adicionais de insumos, destinados a processos e 

misturas. A partir desse montante de refino, obtiveram-se 231 mbd de produtos, dos 

quais 74 mbd correspondentes a gasolinas e Naftas, 61 mbd a querosene de aviação e 

Destilados, 28 mbd a óleos residuais e 68 mbd a outros produtos.  

Segundo a PDVSA, o projeto de expansão da Refinaria Puerto La Cruz focará 

no processamento de petróleo pesado e extrapesado da FPO, com término estimado para 

2015. O alcance do projeto inclui a remodelação das unidades de destilação, com o fim 

de aumentar sua capacidade de 187 mbd para 210 mbd, e também a construção de uma 

unidade a vácuo, de 117 mbd, uma unidade de hidroprocessamento sequencial (SHP) de 

100 mbd, uma unidade de conversão profunda de 50 mbd, e unidades auxiliares e de 

serviços, assim como a construção de tanques de armazenamento, edificações, sala de 

controle e salas satélites.  

 

c) Refinaria El Palito 

 

A refinaria El Palito conta com uma capacidade de processamento igual a 140 

mbd, sendo processado na mesma, atualmente, petróleo mediano, e obtendo a partir dai 

produtos que são encaminhados ao mercado doméstico, com exceção do excedente de 
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querosene de aviação e óleos residuais que são destinados à exportação. A unidade de 

FCC gera produtos que contribuem para a preparação de gasolinas, e tem uma 

capacidade de processamento igual a 70 mbd. Outro importante produto é o “Alquilato”, 

que é encaminhado para Puerto La Cruz e CRP-Cardón.(PDVSA, 2011). O volume de 

petróleo processado na Refinaria El Palito em 2011 foi de 127 mbd, somados a 91 mbd 

de insumos destinados a processos e misturas. Segundo a PDVSA (2011), há um projeto 

de expansão a ser implementado na refinaria, o qual permitirá a adequação as exigências 

de qualidade do mercado nacional e internacional, referente à gasolina e diesel. O 

término da implantação é estimado para o ano de 2015, quando se iniciarão 

processamento de petróleo pesado (22º API) e residual de petróleo pesado, com o fim 

de produzir produtos leves de alto valor econômico e com especificações de acordo com 

a TIERII (norma estadunidense que busca regular emissões de produto da combustão 

dos motores em veículos de tamanhos distintos).  

O projeto também contempla a instalação de uma planta de destilação 

atmosférica e uma a vácuo, para processar petróleo de 22º API; uma planta de 

hidrotratamento de Naftas, e uma de reformação catalítica para obter reformado de 

nafta, que alimentará o complexo de aromáticos e as misturas de gasolina; a instalação 

de uma planta de hidrotratamento de diesel, com o fim de incrementar o índice de 

Cetano e diminuir o conteúdo de enxofre para 7 ppm, e por fim, a instalação de uma 

unidade de hidrotratamento de resíduo de vácuo para alimentar a unidade de FCC e 

posteriormente produzir gasolinas destinadas ao mercado local e à exportação.  
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3.2.4.2 Refino Internacional 

 

Em 2011, no parque de refino internacional da PDVSA, foi processado um 

volume de 1183 mbd, dos quais 565 mbd a partir de cru fornecidos pela Venezuela, e 

ainda 152 mbd adicionais de insumos destinados a processos e misturas. Sendo obtido, a 

partir dai, um volume de 1335 mbd de produtos, dos quais 497 mbd correspondem a 

gasolinas e naftas, 444 mbd a querosene de aviação e Destilados, 129 mbd a óleos 

residuais, 16 mbd a Asfaltos, 12 mbd a Lubrificantes, 87 mbd a Petroquímicos e 150 

mbd a outros produtos, nos quais estão inclusos o GLP e o perda/ganho de volume.17 

 

a) América do Norte 

i) CITGO Petroleum Corporation 

Através da CITGO, a PDVSA opera no mercado dos Estados Unidos, com 

refinarias como Lake Charles, Corpus Christi e Lemont. A Refinaria Lake Charles tem 

uma capacidade de refino equivalente a 425 mbd e processa óleos básicos e parafina. Já 

a Refinaria Lemont, tem uma capacidade de refino igual a 167 mbd, e processa, 

principalmente petróleo canadense e outros petróleos pesados disponíveis na região. 

Ainda a Refinaria Corpus Christi, com uma capacidade de refino de aproximadamente 

157 mbd.  A capacidade total das refinarias americanas é de 749 mbd de refino 

(PDVSA, 2011). Em 2011 foram processados 659 mbd de petróleo, com um rendimento 

em produtos de alto valor agregado equivalente a 87,6%, o que corresponde a um 

aumento superior a 2% em comparação ao alcançado nos últimos 3 anos (PDVSA, 

2011). Este aumento é consequência de novas unidades de produção de destilados com 

baixo conteúdo de enxofre, que em Corpus Christi foi posta em operação já no começo 

de 2011, e em Lemont no fim de 2010 (PDVSA, 2011).  
                                                        
17 Idem nota anterior.  
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ii) Chalmette Refining LLC (CRLLC) 

 

A empresa Chalmette Refining LLC, é uma empresa mista integrada pela 

PDVSA e a ExxonMobil, com participação de 50% para cada sócio. A refinaria 

localizada em Chalmette, Louisiana, tem uma capacidade de processamento de petróleo 

de 184 mbd, processando petróleo melhorado, produzido pela empresa mista 

Petromonagas.  

 

iii) Merey Sweeny LP (MSLP) 

 

A empresa PDV Holding em conjunto com a ConocoPhillips, possui uma 

unidade de coqueamento retardado, de 58 mbd, e uma unidade de destilação a vácuo de 

110 mbd, integradas a uma Refinaria pertencente a ConocoPhillips, em Sweeny, Texas.  

 

iv) Hovensa, LLC 

 

A PDVSA possui 50% das ações da refinaria Hovensa. Sua capacidade de refino 

é de 495 mbd.  A refinaria processa principalmente gasolina e lubrificantes que são 

destinados ao mercado da Costa do Golfo e a todo o litoral dos Estados Unidos. 

Hovensa opera uma unidade de craqueamento catalítico fluidizado (FCC) e uma 

unidade de coqueamento retardado com capacidade de processamento equivalente a 58 

mbd (PDVSA, 2011). Em 2011, a Refinaria Hovensa teve uma média de refino de 283 

mbd de petróleo, volume menor ao do ano anterior, quando a refinaria atingiu 389 mbd. 

Esta redução se deve a uma reformulação no esquema operacional, do qual foi 
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desativada uma série de unidades que eram consideradas pouco eficientes e custosas 

(PDVSA, 2011). 

 

b) Caribe 

i) Refinaria Isla 

 

A Refinaria Isla tem capacidade nominal de refino equivalente a 335 mbd e 

processa principalmente petróleo venezuelano leve e pesado, e tem como produtos: 

naftas, gasolinas, destilados, querosene de aviação, óleos residuais, lubrificantes 

naftênicos e parafínicos e Asfalto. Os produtos acabados são encaminhados para o 

mercado do Caribe e da América Central, e também uma pequena parte para a cidade de 

Curazao (PDVSA, 2011). O volume médio de petróleo processado durante 2011 foi de 

164 mbd e 6 mbd adicionais de insumos destinados a processos e misturas. Foram 

obtidos 170 mbd de produtos, dos quais 3 mbd correspondem a Gasolinas e Naftas, 51 

mbd a querosene de aviação e destilados, 65 mbd de óleos residuais, 1 mbd de asfaltos, 

3 mbd de lubrificantes e ainda 17 mbd de outros produtos e especialidades (PDVSA, 

2011). 

 

ii) Cuvenpetrol, S.A. – Refinaria Camilo Cienfuegos 

 

A refinaria Cienfuegos tem capacidade de refino igual a 65 mbd. Atualmente 

possui um projeto de ampliação para 150 mbd, consequência do uso de tecnologias de 

coqueamento retardado e hidrocraqueamento de gasóleos. Ao final da implementação, a 

mesma produzirá combustíveis para o mercado local e para exportação. Durante o ano 
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de 2011, a refinaria obteve uma média de processamento igual 55 mbd de petróleo 

(PDVSA, 2011). 

 

iii) Petrojam Limited – Refinaria Jamaica 

 

Com capacidade de refino de 35 mbd produz GLP, Gasolina, querosene de 

aviação, , diesel, óleo residual e asfalto. Em 2011, teve uma média de processamento 

equivalente a 24,5 mbd. Do total de cru processado, 85% correspondem a petróleo 

venezuelano (PDVSA, 2011). 

 

iv) Refimdomsa – Refinaria Dominicana de Petróleos, S.A. 

 

Esta refinaria tem capacidade de refino de 34 mbd. A refinaria é abastecida 

petróleo venezuelano e, em menor parte, petróleo mexicano. É constituída por 4 

unidades de processos principais, destilação atmosférica, hidrotratamento, reformação 

catalítica e tratamento de GLP, nas quais o petróleo processado é convertido em GLP, 

gasolina, diesel, querosene de aviação e óleo residual. Supre 70% do mercado local de 

combustíveis, sendo o restante de produtos necessários para cobrir a demanda de 

importados da Venezuela e Colômbia (PDVSA, 2011). Em 2011, a Refinaria 

Dominicana de Petróleo teve uma média de processamento equivalente a 26,2 mbd  

(PDVSA, 2011) 

 

c)  Europa 

i) Ruhr Oel GmbH  
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Por meio da Ruht Oel GmbH (ROG), empresa mista entre a PDVSA e a 

Deutsche BP, a PDVSA tem participação nas seguintes refinarias alemãs: 50% na 

refinaria Gelsenkirchen,; 12% em MiRO, em Karlsruhe; 19% em PCK, em Schwedit; 

13% em Bayemoil em Neustadt. A capacidade de refino total é de 230 mbd. 

Pelo acordo com a empresa Russa ROSNEFT, com participação acionária da 

PDVSA, a empresa possui capacidade de refino de a 79,5 mbd, dos quais 5,3 mbd  de 

origem venezuelana (PDVSA, 2011). 

 

ii) Nynas AB 

 

Através da empresa mista Nynas AB, a PDVSA tem participação de 50% em 

três Refinarias especializadas, Nynäshamn e Gothenburg, na Suécia,  Dundee na 

Escócia, e,  25% na refinaria em Eastham, Inglaterra. A refinaria Nynäshamn produz 

asfalto e óleos especiais de bases naftênicas; as refinarias em Dundee, Eastham e 

Gothenburg produzem asfalto.  

Em 2011, o processamento de petróleo nas refinarias de Nynas foi de 56 mbd, 

sendo que deste volume,  41 mbd foi de petróleo venezuelano (PDVSA, 2011). Abaixo, 

dados consolidados do refino nacional e internacional da PDVSA, por produto (Tabela 

24).  

 

Tabela 24. Balanço consolidado do refino nacional e internacional, mbd 

 

 
2011 2010 2009 

Capacidade total de refino 3267 4275 4275 

Participação de PDVSA na capacidade total 2822 3035 3035 

Carga ao refino             

Cru fornecido pela PDVSA             

Leve 446 18% 503 20% 457 17% 

Médio 643 26% 563 22% 600 22% 
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Pesado 467 19% 449 18% 586 22% 

Sub-total 1556 64% 1515 60% 1643 62% 

Cru fornecido por terceiros             

Leve 243 10% 451 18% 394 15% 

Médio 171 7% 97 4% 95 4% 

Pesado 204 8% 175 7% 202 8% 

Sub-total 618 25% 723 29% 691 26% 

Outros insumos             

Fornecidos pela PDVSA 137 6% 166 7% 175 7% 

Fornecidos por terceiros 145 6% 149 6% 189 7% 

Total de transferências -15   -23   -29   

Gasolinas/naftas -8   -6   -17   

Destilados -6   -16   -10   

Lubrificantes -1   -1   -1   

Outros           -1   

Sub-total 267 11% 292 12% 335 13% 

Carga total ao refino             

Fornecido por PDVSA 1693 69% 1681 66% 1818 68% 

Fornecido por terceiros 763 31% 872 34% 880 33% 

Transferências -15   -23   -29   

Carga total ao refino 2441 100% 2530 100% 2669 100% 

Fator de utilização 77% 74% 77% 

Produtos obtidos             

Gasolinas/naftas 838   860   886   

Gasolinas/naftas transferidas -8   -6   -17   

Total gasolinas/nafta 830 34% 854 34% 869 33% 

Destilados 778   801   878   

Destilados transferidos -6   -16   -10   

Total destilados 772 32% 785 32% 868 33% 

Óleo residual de baixo enxôfre 95 4% 86 3% 79 3% 

Óleo residual de alto enxôfre 291 12% 279 11% 372 14% 

Asfalto 24 1% 24 1% 129 5% 

Lubrificantes 16   25   16   

Lubrificantes transferidos -1   -1   -1   

Total lubrificantes 15 1% 14 1% 15 1% 

Petroquímicos 87 4% 105 4% 100 4% 

Outros 320   387   256   

Outros transferidos         -1   

Total outros 320 13% 387 15% 255 10% 

Total produzido 2434 100% 2534 100% 2687 100% 

Consumo (ganhos e perdas) 7   -4   -18   

Total produzido 2441 100% 2530 100% 2669 100% 

Fonte: PDVSA (2011). 
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3.3  Posicionamento estratégico da PDVSA 

 

De acordo com os Informes de Gestão Anual 2009, 2010 e 2011 publicados pela 

PDVSA (2009, 2010, 2011), o plano “Siembra Petrolera”18 foi elaborado tomando em 

consideração o impacto da crise econômica mundial nas expectativas de crescimento 

global da economia e a demanda mundial de petróleo e na predominânciados 

combustíveis fósseis na matriz energética mundial, potencializada pela dependência 

petroleira das principais potências, concretamente EUA, China e India, assim como 

também a projeção da oferta mundial de petróleo, as capacidades e desafios associados 

ao crescimento da produção de petróleo e gás natural na Venezuela, e a consolidação 

dos negócios no mercado de petróleo (PDVSA, 2010, 2011). 

Os objetivos estratégicos se baseiam em três diretrizes principais, de acordo com 

o relatório de gestão referente ao ano de 2011 com as perspectivas para os anos 2012-

2018 (PDVSA, 2011): Soberania e independência econômica, posicionamento 

geopolítico em âmbito internacional e atingir a valorização dos recursos petroleiros em 

benefício do país.  

A PDVSA considera que os “grandes desafios que a gerência da PDVSA 

enfrentará no médio prazo” serão manutenção dos reservatórios de gás e petróleo, o 

desenvolvimento da produção, prosseguir com a melhoria da base e composição das 

reservas de petróleo e gás natural, concentrando esforços na reexploração de campos 

tradicionais e de exploração em novas áreas na busca de crus condensados, leves e 

médios, assim como completar a certificação das reservas da Faixa Petrolífera do 

Orinoco. Tudo com o propósito de acelerar o desenvolvimento das imensas reservas de 

crus pesados e extrapesados e gás natural com que conta o país. (PDVSA, 2010, 2011). 

                                                        
18 Nome com o qual o governo designa os planos estratégicos da PDVSA no período 2012-
2018.  



105 
 

Os principais objetivos do plano “Siembra Petrolera” estabelecidos como metas 

para o ano de 2018 são: 

a) Incrementar a capacidade de produção de petróleo até 5819 mbd, dos quais 2616 

mbd correspondem à gestão direta; 704 mbd a empresas mistas leve-médio; 664 mbd a 

empresas mistas da Faixa Petrolífera do Orinoco e 1835 mbd a novas empresas mistas 

da Faixa. 

b) Elevar a capacidade instalada de refino até 4100 mbd. 

c) Exportar um volume de petróleo e produtos de 4800 mbd. 

d) Aumentar a produção de gás natural a 11839 mmpcd19. 

e) Incrementar a produção de LGN a 296 mbd.  

No plano estratégico publicado no informe de gestão anual de 2010, há uma 

orientação sugerida pelos acionistas que não aparece no plano estratégico publicado no 

informe de gestão de 2011. Ela fala que o plano “Siembra Petrolera” deve...  

 

“...contribuir com o posicionamento estratégico do país no 

âmbito internacional, fortalecendo o rol estratégico da 

Venezuela como produtora e supridora confiável e segura 

de hidrocarbonetos e derivados, mantendo sua presença 

nos mercados tradicionais e com penetração em mercados 

emergentes e ainda a integração do Caribe e ConeSul.” 

 

Naturalmente, a preocupação dos acionistas com a imagem da Venezuela como 

produtora e fornecedora confiável de produto ao mercado internacional advém de 

problemas políticos internos relativamente recentes, como a greve geral de 2002 e da 

consequente redução da produção nos anos subsequentes. 
                                                        
19 Milhões de pés cúbicos por dia. 
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3.3.1 Plano de investimentos  

 

Sobre o plano de investimentos para atendimento das metas e objetivos 

estratégicos, a PDVSA estima que serão necessários até o ano de 2018 investimentos na 

ordem de 266 bilhões de dólares para alcançar uma produção sustentável de 5819 mbd 

de petróleo e 296 mbd de LGN. PDVSA espera que possa aportar 78% dos recursos 

necessários para este plano (cerca de 207 bilhões de dólares), alavancar 18% por meio 

de investimentos de terceiros (48 bilhões de dólares) e 4% através de investimentos 

associados ao Projeto Socialista do Orinoco20 ( 11 bilhões de dólares) (Tabela 25).  

 

Tabela 25. Investimentos, MMUS$21 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Exploração 134 1010 1173 1298 718 820 817 5970 

Produção esforço próprio 3962 9073 9084 6911 7570 6344 4692 47636 

Produção de cru com empresas mistas 2734 16615 17489 16614 13461 8256 5136 80305 

Refino existente 1239 4723 5017 3536 2515 1577 392 18999 

Desenvolvimento de gás em terra 1033 5427 4857 3994 3891 3137 3086 25425 

Novas refinarias e melhoradores 372 10087 16360 20105 10085 2475 6 59490 

Comércio e distribuição 1188 652 380 195 124 8 8 2555 

Projeto Socialista Orinoco 284 2808 2765 2003 1368 907 795 10929 

Filiais não petroleiras 1675 2246 1707 707 501 687 431 7954 

Outros 3388 568 568 568 568 568 568 6796 

Total 16009 53209 59400 55930 40801 24779 15931 266059 

Fonte: PDVSA (2011) 

 

O plano “Siembra Petrolera” prevê a produção de 4195 mbd de petróleo e o 

desenvolvimento de seis novos melhoradores22 com uma capacidade de 200 mbd cada 

um. Para o desenvolvimento da Faixa do Orinoco, é necessário realizar um 

investimento, segundo a PDVSA (2011) de cerca de 30 bilhões de dólares 

                                                        
20 Projeto que prevê ações sociais com objetivo de beneficiar famílias que vivem no entorno das 
operações na Faixa do Orinoco.  
21 Milhões de dólares americanos.  
22 Complexos que visam aumentar o grau API de petróleo extrapesado.  
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correspondente à área tradicional e operativa (áreas atuais) e 140 bilhões de dólares em 

novos desenvolvimentos. (PDVSA, 2011) 

Dos 140 bilhões destinados a novos desenvolvimento, 34 bilhões são destinados 

ao processo de melhoramento dos produtos pesados e extrapesados, 10 bilhões serão 

destinados à construção de gasodutos e terminais e 19 bilhões para o Projeto Socialista 

do Orinoco. O restante do valor será destinado aos quatro blocos da região, como 

Boyacá (89 bilhões), Junín (27 bilhões), Ayacucho (7 bilhões) e Carabobo (40 bilhões). 

(PDVSA, 2011) 

Os desenvolvimentos contemplam a produção de petróleo extrapesado nas áreas 

Carabobo 1 Central, Carabobo 1 Norte, Carabobo 2 Norte e Carabobo 4 Oeste, assim 

como a construção de dois melhoradores com capacidade para processar petróleo de alta 

qualidade de aproximadamente 32° API e 42 °API sem resíduo de fundo. Além disso, 

cada projeto compreende áreas com reservas suficientes para sustentar uma produção de 

pelo menos 400 mbd.  

 

3.3.2 Projeto Socialista Orinoco (PSO)  

 

Este projeto está voltado para o planejamento detalhado e para a execução de 

projetos na Faixa Petrolífera do Orinoco inclusos em suas sete linhas programáticas, são 

elas: estradas e transportes, energia, água e saneamento, habitat e habitação, educação, 

saúde e produtivo. Em seu planejamento, a médio e longo prazo, o PSO assume a 

coordenação, desenvolvimento e implementação de outras atividades econômicas da 

FPO, apoiado pelo Comitê de Coordenação Interinstitucional de Planejamento PSO, 

composto por vários ministérios e a CVG (Corporación Venezolana de Guayana). 

(PDVSA, 2011) 
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Os investimentos previstos no seu desenvolvimento, até 2021, são estimados em 

19704 milhões de dólares. O restante dos investimentos previstos até 2021, para 

empresas mistas são dividos em 5257 milhões de dólares para a empresa Petromonagas, 

8876 milhões de dólares para a empresa Sinovensa, 11170 milhões de dólares para a 

empresa Petrocarabobo, 11181 milhões de dólares para a empresa Petroindependencia, 

4314 milhões de dólares para a empresa Petrodelta, 10063 milhões de dólares para a 

empresa Petrocedeño, 620 milhões de dólares para a empresa Petroindovenezolana, 

3956 milhões de dólares para a empresa Petropiar, 28 milhões de dólares para a empresa 

Petrovenbras, 51 milhões de dólares para a empresa Petrokaki, 161 milhões de dólares 

para a empresa Petrokariña, 22milhões de dólares para a empresa Petrolera 

Sinovenezolana, 406 milhões de dólares para a empresa Petroritupano, 299 milhões de 

dólares para a empresa Petronado, 41 milhões de dólares para a empresa Petrocuragua, 

1.316 milhões de dólares para a empresa Petrolera Bielo Venezolana, 1.148 milhões de 

dólares para a empresa Petrozumano, 78 milhões de dólares para a empresa Vencupet e 

89 milhões de dólares para a empresa Petroguárico. (PDVSA, 2011) 

 

3.4 Extrapesado  

 

A Faixa Petrolífera do Orinoco é um grande reservatório petrolífero de 55314 

km de extensão com uma área de exploração atual de 11593 km2 divididos em 29 

blocos de aproximadamente 500 km2 cada um (Figura 21). Situada no centro leste da 

Venezuela, esta reserva é dividida em quatro grandes áreas, chamadas Boyaca, Junín, 

Ayacucho e Carabobo.  A Faixa é considerada pelo governo venezuelano e pela PDVSA 

(PDVSA, 2010) como um gerador potencial de desenvolvimento do ponto de vista 

social, industrial,  econômico e tecnológico.  

 



 

Os trabalhos de exploração na Faixa Petrolífera do Orinoco 

começaram em 1920, mas geraram resultados decepcionantes 

capacidade econômico da Venezuela na época, era inviável comercialização do petróleo 

descoberto, uma vez que o mesmo era muito pesado. As atividades exploratórias foram 

retomadas em 1930, com isso 45 poços foram perfurados, porém, mais uma 

mesmas razões a área foi abandonada. A essa altura a faixa ficou conhecida como: 

Faixa Betuminosa do Orinoco. (MOMMER, 200

Uma terceira tentativa foi feita, de 1956 a 1957, o que levou a uma produção 

máxima de óleo pesado igual a 20

Orinoco fosse rebatizada para: Faixa Petrolífera do Orinoco. Opostamente a hipóteses 

anteriores foi constatado, por meio da exploração, que a faixa continha, em sua maioria, 

petróleo “pesado”- ou, “extrapesado”, de a

uma substância betuminosa.  Finalmente, no final da década de 1960 o Ministério de 

Minas e Energia – então, Minas e Hidrocarbonetos 

aprofundada na área, envolvendo a perfuração de 116
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Figura 20. Faixa do Orinoco. 

Fonte: PDVSA (2010) 

Os trabalhos de exploração na Faixa Petrolífera do Orinoco (Figura 

começaram em 1920, mas geraram resultados decepcionantes – dadas as tecnologias e a 

capacidade econômico da Venezuela na época, era inviável comercialização do petróleo 

descoberto, uma vez que o mesmo era muito pesado. As atividades exploratórias foram 

retomadas em 1930, com isso 45 poços foram perfurados, porém, mais uma 

mesmas razões a área foi abandonada. A essa altura a faixa ficou conhecida como: 

Faixa Betuminosa do Orinoco. (MOMMER, 2004) 

Uma terceira tentativa foi feita, de 1956 a 1957, o que levou a uma produção 

máxima de óleo pesado igual a 20 mbd, o que fez com que, neste momento, a Faixa do 

Orinoco fosse rebatizada para: Faixa Petrolífera do Orinoco. Opostamente a hipóteses 

anteriores foi constatado, por meio da exploração, que a faixa continha, em sua maioria, 

ou, “extrapesado”, de acordo com a nomenclatura atual – ao invés de 

uma substância betuminosa.  Finalmente, no final da década de 1960 o Ministério de 

então, Minas e Hidrocarbonetos – realizou uma investigação 

aprofundada na área, envolvendo a perfuração de 116 poços (MOMMER, 2004).

 

(Figura 20) 

tecnologias e a 

capacidade econômico da Venezuela na época, era inviável comercialização do petróleo 

descoberto, uma vez que o mesmo era muito pesado. As atividades exploratórias foram 

retomadas em 1930, com isso 45 poços foram perfurados, porém, mais uma vez, pelas 

mesmas razões a área foi abandonada. A essa altura a faixa ficou conhecida como: 

Uma terceira tentativa foi feita, de 1956 a 1957, o que levou a uma produção 

fez com que, neste momento, a Faixa do 

Orinoco fosse rebatizada para: Faixa Petrolífera do Orinoco. Opostamente a hipóteses 

anteriores foi constatado, por meio da exploração, que a faixa continha, em sua maioria, 

ao invés de 

uma substância betuminosa.  Finalmente, no final da década de 1960 o Ministério de 

realizou uma investigação 

, 2004). 
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Com a nacionalização da indústria de petróleo venezuelano foi incumbido à 

PDVSA, companhia recém-criada, que fizesse uma analise exploratória mais detalhada 

da área da Faixa Petrolífera de Orinoco. E, a partir deste momento a área de 54.000 km² 

passou a ser divida nas quatro seções existentes hoje.  Cada uma dessas foi atribuída a 

uma de suas filiais integradas: Cerro Negro para Lagoven, Hamaca para Meneven, 

Zuata para Maraven e Machete para Corpoven. Com isso a empresa perfurou cerca de 

662 poços exploratórios, no período de 1979 a 1983 (MOMMER, 2004). 

Em 1988, foi criada a filial Bitor, Bitumenes del Orinoco – 100% filiada à 

PDVSA. Segundo a PDVSA (2010), a criação de uma empresa que designava as 

reservas da Faixa do Orinoco como betumem mostrava a intenção implícita de 

minimizar o valor deste recurso natural. Além disso, segundo MOMMER (2004) “O 

governo venezuelano estaria convencido de que o betume natural a ser transformado em 

“orimulsión”23 não fazia parte da cota dos países-membro da OPEP, da mesma forma, 

que, por exemplo, o carvão Guasare (uma mina de carvão da Venezuela) não”. Além 

disso, a PDVSA/Bitor estava trabalhando em um acordo que visava à aceitação por 

parte dos países consumidores do “orimulsión”, como forma de um “carvão líquido”, 

conseguindo sair assim da exclusão feita anteriormente pela AIE conta a OPEP. E, 

finalmente, em 1996, a Organização Mundial das Alfandegas, em Bruxelas, classifica 

devidamente a “orimulsión” como betumes naturais, fazendo com que a AIE, 

imediatamente recomende a utilização da geração de energia através de “orimulsión”, 

juntamente com o carvão e o gás natural.  

O governo venezuelano foi convencido a aceitar essa estratégia – vender o 

petróleo a preço de carvão – com base em dois argumentos. Um deles consistia em uma 

                                                        
23 Mistura de 70% de óleo extrapesado e 30% de água, com adição de 1% de surfactante, 
também chamada de “carvão líquido”. Iinicialmente desenvolvido para solucionar problemas de 
transporte do extrapesado, foi utilizado até 2007como combustível em plantas geradoras de 
energia (MOMMER, 2004).  
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informação dada aos políticos venezuelanos e ao público em geral de que o a 

“orimulsión” apenas competiria como carvão na geração de eletricidade e não como 

óleo combustível pesado. Partindo dessa ideia, não haveria efeitos sobre o preço do 

óleo, logo não haveria danos à política nacional de maximizar o valor dos recursos de 

hidrocarbonetos da Venezuela. (MOMMER, 2004) 

 

3.5 Produção atual na Faixa  

 

O volume de produção de petróleo cru na Venezuela tem se mantido estável 

desde a recuperação de sua produção após a queda de volume ocorrida com a 

paralisação petroleira nos anos 2002 e 2003.  Nos últimos cinco anos, a produção total 

de petróleo, considerando-se a produção de LGN, esteve sempre maior do que 3000 

mbd. Em 2011 o volume produzido atingiu 3129 mbd (PDVSA, 2011). Do volume total 

de 3129 mbd de petróleo produzido, 1459 mbd são provenientes de petróleo pesado e 

extrapesado, ou seja, 46% de toda a produção nacional deste país. Desta parcela, 506 

mbd são provenientes da produção de petróleo extrapesado da faixa petrolífera do 

Orinoco, através da composição de empresas mistas entre a estatal venezuelana e 

parceiros.  

Atualmente a Faixa opera com quatro melhoradores, que são plantas que 

possibilitam que o petróleo extrapesado da Faixa, de 8,5 °API seja transformado em 

petróleo de maior valor, de 16° a 30° API (Figura 20). 
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Figura 21. Diagrama de blocos do processamento de melhoramento 

Fonte: PDVSA (2012) 

 

A produção conta ainda com um misturador, que mescla 68% de petróleo 

extrapesado com 32% de petróleo Mesa 30 para produção do produto Merey 16, com 

16°API. A capacidade nominal do misturador é de 135 mbd com aproveitamento de 

100%, enquanto a capacidade nominal total dos melhoradores é de 846 mbd de 

processamento de DCO - Dilluted Crude Oil (óleo extrapesado diluído em 30% de nafta 

petroquímica). A capacidade nominal total da Faixa atualmente é de, portanto, 981 mbd 

de processamento. De cada 100 unidades de petróleo extrapesado processado na Faixa 

através dos melhoradores, cerca de 81% é aproveitada como petróleo de maior valor 

agregado adequado à comercialização.  

O processo atual prevê que o petróleo extrapesado, produzido na Faixa, seja 

diluído em nafta petroquímica para viabilizar o transporte até os melhoradores que 

ficam a 300 km dos campos de extração de extrapesado. O produto da mistura com 

nafta é o DCO (Dilluted Crude Oil) com 16°API. Os melhoradores são alimentados com 

o DCO e a primeira fase do processo de melhoramento retira a nafta da mistura de 

forma que ela volte ao processo para viabilizar novo transporte, inviável sem a nafta em 

função da viscosidade do extrapesado (8,5 ºAPI). O extrapesado é então melhorado para  

crus de 16 ° a 32 ° API. 
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O processo com o misturador é semelhante, sendo o extrapesado diluído em 

nafta e levado ao misturador, também a 300 km dos campos de extração. A nafta é 

retirada, devolvida ao processo e o extrapesado é diluído com Mesa 30, gerando o 

produto Merey 16.   

Segundo a PDVSA (2011) e OPEC (2011), no ano de 2010, a empresa 

certificou, com o aval da consultoria canadense Ryder Scott, reservas provadas de 217 

bilhões de barris, elevando as reservas venezuelanas a 296 bilhões de barris e levando a 

Venezuela a deter a maior reserva de petróleo do mundo. No entanto, a BP em seu 

Statistical Review of World Energy (2011) considera as reservas da PDVSA em 211,2 

bilhões de barris e consequentemente como a segunda maior reserva, atrás da Arábia 

Saudita. Deste volume de reservas, o petróleo extrapesado da Faixa Petrolífera do 

Orinoco representa 86%, o que consolida a importância desta região para os planos 

futuros de produção.  

Os planos estratégicos da PDVSA (2010, 2011) preveem um aumento 

significativo na sua produção de crus, levando o volume atual total de cerca de 3000 

mbd a aproximadamente 4000 mbd em 2015 e a 6000 mbd no ano de 2020. Este 

aumento de volume de crus está baseado em planos de desenvolvimento da produção da 

Faixa Petrolífera do Orinoco, uma vez que a projeção de produção de áreas tradicionais 

prevê estabilidade de seu volume. O plano de crescimento de volume de praticamente o 

dobro da produção atual em menos de uma década requer investimentos significativos.  

Para suportar este crescimento na produção, a PDVSA planeja investimentos na 

ordem de 266 bilhões de dólares até o ano de 2018. Já em 2012, os investimentos são de 

16 bilhões de dólares, com concentração de investimento nos anos de 2013, 2014 e 

2015 com mais de 50 bilhões de dólares em cada ano. Destes investimentos, a maior 

parcela vai para a Faixa Petrolífera do Orinoco, com total de 170 bilhões de dólares 
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(PDVSA, 2010). As seguintes maiores parcelas são destinadas ao negócio de gás, à 

exploração e produção em outros campos e ao refino nacional. Do valor total de 

investimentos, a PDVSA assumirá 82% do valor total e os demais 18% serão aportados 

pelas empresas parceiras dos projetos de empresas mistas. (PDVSA, 2010). 

Dos 82% de investimentos previstos como aporte próprio, a PDVSA contará 

com alavancamento no mercado de títulos em valores correspondentes ao montante do 

investimento, através da recomendação da emissão destes títulos por empresa 

independente. A emissão de títulos, após a recomendação, foi aprovada por comissão 

governamental.  

Dos 170 bilhões investidos na Faixa, 30 bilhões serão destinados a áreas 

tradicionais operativas e 140 bilhões serão destinados a novos desenvolvimentos, como 

construção de terminal e oleodutos, mas principalmente novos melhoradores. Dos seis 

novos melhoradores, com capacidade de aproximadamente 200 mbd cada um, dois 

seriam instalados em 2016 promovendo produção de petróleos com 32° API, três seriam 

construídos em 2017 produzindo petróleos com 32° e 42° API e o último seria 

construído em 2020 produzindo petróleos com 32°API. A construção destes novos 

melhoradores elevaria a produção nominal da PDVSA na Faixa em aproximadamente 

1200 mbd. (PDVSA, 2011). 

Os novos melhoradores serão construídos próximos aos campos de extração, 

eliminando do processo a necessidade de diluição do extrapesado em nafta e 

consequentemente a produção do DCO. O extrapesado será alimentado diretamente nos 

melhoradores, com capacidade de melhoramento superior aos dos atuais, com produção 

de petróleos de 32° a 42° API. O novo processo elimina também a necessidade de 

mistura do extrapesado com o Mesa 30. Parte dos produtos melhorados de 32° API será 
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misturada ao extrapesado para produção de Merey 16, conservando as reservas de Mesa 

30.  

 

3.6 Capacidade da PDVSA em termos de Melhoradores 

 

A perspectiva da IEA (2011) é que a produção de petróleos não convencionais 

da Venezuela (extrapesados provenientes da Faixa Petrolífera do Orinoco) chegue a 1,4 

mbd em 2020 e em 2,3 mbd em 2035. A perspectiva da PDVSA é mais otimista. No 

entanto, os dados sobre a capacidade operacional da PDVSA para 2020, levantados e 

analisados por SENA et al (2013) oferecem outra perspectiva.  

 

 

Figura 22. Perspectivas de produção, mbd.  

Fonte: SENA et al (2013). 

 

A Figura 22 traça um paralelo entre as perspectivas da IEA (2011), as 

perspectivas da PDVSA e a capacidade de produção venezuelana prevista pela análise 

realizada por SENA et al (2013). Os números de produção previstos pela PDVSA em 

seu plano estratégico chegam a 4000 mbd no ano de 2020, enquanto que os números 

projetados pela IEA estabelecem uma perspectiva de 1400 mbd para o mesmo período. 
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Estas projeções apresentam uma variação ampla entre os valores estabelecidos pela IEA 

e PDVSA.  

A análise da capacidade de produção da PDVSA realizada em função da 

construção de novos melhoradores previstos para compor a produção da Faixa do 

Orinoco apresenta uma perspectiva de produção mais próxima às perspectivas da IEA. 

Os números chegam a 1700 mbd em 2020. No entanto, até 2015 a produção 

venezuelana apresenta estabilidade mantendo-se abaixo das perspectivas da IEA. A 

partir de 2016 a entrada em operação de novos melhoradores reverte a tendência, e a 

produção da PDVSA passa a superar ligeiramente àquela esperada pela IEA (Tabela 

26). 

Tabela 26. Capacidade atual e futura de melhoradores/misturador, mbd. 

Melhoradores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atuais PM 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

Atuais PA 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Atuais PP 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

Atuais PC 284 284 284 284 284 284 284 284 284 

Planejados J1         200 200 200 200 200 

Planejados J4         200 200 200 200 200 

Planejados J6           200 200 200 200 

Planejados C1           200 200 200 200 

Planejados C2                 200 

Planejados C3           200 200 200 200 

Total Melhoradores 846 846 846 846 1246 1846 1846 1846 2046 

Rendimento Médio  688 688 688 688 1013 1502 1502 1502 1664 

  Misturador 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Capacidade Total Prevista  823 823 823 823 1148 1637 1637 1637 1799 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados PDVSA (2010) 

 



117 
 

Foram considerados somente dados técnicos na avaliação da capacidade de 

produção da Venezuela para os próximos anos, sem incluir aspectos de risco para os 

projetos, como fez MAUGGERI (2012). Tal autor cortou em cerca de 1100 mbd a 

produção adicional prevista para a Venezuela, em função de considerações qualitativas 

de risco político. Estes aspectos de risco poderiam advir de variações negativas drásticas 

e não previstas no preço internacional do petróleo ou mesmo instabilidade política 

interna.  

Neste sentido, vale aprofundar a questão do risco de a PDVSA não atender as 

previsões de expansão da produção, através da análise da sua capacidade de alavancar 

recursos e mesmo da sua meta de receita requerida diante de diferentes cenários de 

preço. 

 

3.7 Capacidade da PDVSA em termos de alavancagem de recursos 

 

Um indicador relevante para testar a capacidade da PDVSA em atender a 

demanda de produção é a capacidade de alavancar recursos para os investimentos 

propostos no plano estratégico. A PDVSA planeja investimentos na ordem de 266 

bilhões de dólares até o ano de 2018 (PDVSA, 2012). Destes investimentos, a Faixa 

recebe a maior parcela com total de 170 bilhões de dólares. Do valor total de 

investimentos, a PDVSA assumirá 82% do valor total e os demais 18% serão aportados 

pelas empresas parceiras dos projetos de empresas mistas.  

No entanto, os resultados financeiros da PDVSA dos últimos cinco anos não 

comportariam os valores previstos de investimento (Tabela 25). De um lado, isto se dá, 

porque os aportes sociais vêm crescendo de forma significativa (Tabela 27); reduzindo a 

disponibilidade de recursos para reinvestimento. Assim, ganhos com redução de custos 



em 2011 foram revertidos para projetos sociais (Figura 

indicados no plano estratégico são substanciais e requerem outras formas de captação de 

recursos.  

Tabela 

  

  

Receitas 

Custos e Gastos 

Royalties e outros Impostos

Aportes Sociais 

Imposto sobre renda 

Operações descontinuadas 

Conversão Estrangeira 

Ganho Líquido 

Fonte: Desenvolvido através de dados PDVSA 

Figura 23
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em 2011 foram revertidos para projetos sociais (Figura 23). De outro, porque os valores 

indicados no plano estratégico são substanciais e requerem outras formas de captação de 

Tabela 27. Resultados Financeiros. 

Despesas Reais, MMUS$ 

2007 2008 2009 2010 2011

96242 125499 73819 94929 124754

48969 72969 48443 66436 71854

Royalties e outros Impostos 21981 23371 12884 13904 17671

14102 14733 3514 7018 30079

5017 4280 3310 3849 2007

 100 -655 -1274 -558 1353

  -78 104 38 87 

6273 9491 4394 3164 4496

Desenvolvido através de dados PDVSA (2011).  

 

 

3. Composição do destino de receitas.  

Fonte: SENA et al (2013) 

). De outro, porque os valores 

indicados no plano estratégico são substanciais e requerem outras formas de captação de 

2011 

124754 

71854 

17671 

30079 

2007 

1353 

 

4496 
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Assim, a PDVSA contará com alavancamento no mercado de títulos em valores 

correspondentes ao montante total do investimento previsto, através da recomendação 

da emissão destes títulos. Esta emissão já foi recomendada por empresa financeira 

independente e teve como base os valores compreendidos entre os ativos fixos da 

empresa e dos valores potenciais de reservas provadas. A emissão de títulos, após a 

recomendação, foi aprovada por comissão governamental venezuelana.  

Em síntese, 30% destes títulos são destinados a pessoas físicas e os outros 70% 

são vendidos para empresas. Como na Venezuela a compra de dólares é restrita, as 

empresas utilizam estes títulos como moeda, usando-os, inclusive, para comprar 

matérias-primas, equipamentos, etc. Desta forma, a oferta de títulos sempre é menor do 

que a procura, levando a casos onde a venda de títulos por pessoa física é limitada em 

sua quantidade. Assim, a venda de títulos deverá atender a perspectiva de captação dos 

recursos esperados para investimento. Em uma situação mais crítica de alavancamento 

dos recursos, a PDVSA pode contar ainda com uma segunda oferta de títulos, 

considerando que os recursos totais compreendem investimentos até 2018.  

 

3.8 Capacidade da PDVSA em termos de geração de receita conforme 

cenários de preço de petróleo 

 

A Figura 24 demonstra a relação entre os valores históricos e as projeções de 

preços WTI, da cesta OPEP e da cesta venezuelana de crus. No gráfico, o descolamento 

significativo da projeção de preços da cesta venezuelana em relação à projeção dos 

preços da cesta OPEP e da projeção WTI indica uma posição conservadora da PDVSA 

em relação a seus preços.  
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Figura 24. Preços históricos e projeções, US$/bbl  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados PDVSA (2010), EIA (2011)  

e OPEC (2011) 

 

Esta posição, no entanto, poderia ser considerada não como conservadora, mas 

como desatualizada, já que, como os valores futuros foram previstos desde 2009, uma 

avaliação dos anos 2009, 2010 e 2011 das projeções venezuelanas contra seus valores 

reais confirma uma necessidade de atualização das tendências de suas projeções (Tabela 

28).  

 

Tabela 28. Comparativo projeção x preço verificado da cesta venezuelana, 

US$/bbl. 

  2009 2010 2011 

Projeção PDVSA 71,00 68,00 66,00 

Real 57,01 72,18 100,11 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados PDVSA (2009, 2012) 

 

A projeção da PDVSA para o preço da cesta venezuelana que compõe o plano 

estratégico para 2020, embora tenha sido elaborada em 2009 e demonstrar necessidade 

de atualização frente às projeções de mercado para os óleos de referência, em linhas 
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gerais, tem valores razoavelmente moderados, indicando um ganho potencial de 

receitas, caso o preço do barril se confirme em patamares acima de US$100/bbl no 

futuro.  

No entanto, em cenários de baixa de preço, a PDVSA pode ter problemas em 

manter o nível de receita ideal para manutenção de suas contas internas e das contas do 

próprio governo venezuelano, fortemente dependente das receitas do petróleo. Embora o 

cost budget do petróleo venezuelano seja baixo (US$ 40,00/bbl)24 (IEA, 2011) 

comparado às projeções atuais do preço do barril, o mesmo não acontece com o budget 

breakeven do país, que depende que o preço da cesta venezuelana esteja acima dos US$ 

90,00/bbl  (IEA, 2011) para manutenção das contas internas do país.25  

Ainda que as projeções de EIA (2012), IEA(2011) e OPEC (2011) suportem 

patamares de preço de WTI em torno de US$ 100/bbl nesta década, o budget breakeven 

price da Venezuela é extremamente elevado, considerando o desconto que enfrenta o 

óleo venezuelano frente os óleos marcadores e as perspectivas de elevação da produção 

no Hemisfério Ocidental (MAUGGERI, 2012).  

Note-se, porém, que o não cumprimento do budget breakeven price da 

Venezuela, em cenários de preço de WTI mais moderados, pode afetar não exatamente 

a produção de óleo no país até 2020, mas sim as suas condições macroeconômicas. De 

fato, preços de WTI abaixo de US$ 100/bbl, mas acima de US$60/bbl, atendem o limite 

de custo para viabilizar o cru venezuelano, mas não atendem a necessidade de receita da 

PDVSA para atender as demandas macroeconômicas da Venezuela. Paradoxalmente, 

isto pode até fazer com que a PDVSA tente antecipar volume de produção para 

compensar a queda de preço, fato, aliás, já ocorrido antes (REYNOLDS et 

                                                        
24 Preço de robustez do petróleo, ou preço mínimo que viabiliza a produção do cru aos seus 
custos marginais de produção. 
25 Este preço considera não apenas o custo marginal de produção do cru, mas também a receita 
requerida pela Venezuela decorrente da produção do petróleo, para sustentar a sua economia, 
como um todo. 
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PEPPENGER, 2010). Uma antecipação de produção na Venezuela, no entanto, poderia 

ter o efeito de retroalimentar uma trajetória de amortecimento de preços de petróleo. 

 

3.9 Óleo na PDVSA  

 

As reservas de óleo extrapesado da Faixa do Orinoco possibilitam, juntamente 

com os ativos da empresa, a emissão de títulos para captação de recursos para 

investimento na extração do óleo da Faixa e consequentemente sustentam os planos de 

produção para a próxima década. No entanto, ter recursos já certificados como reservas 

provadas não garantem a disponibilidade de extração destes recursos.  

As dificuldades operacionais e o esforço para captação de recursos financeiros 

para produção do óleo extrapesado da Faixa sugerem urgência na superação das 

dificuldades, uma vez que a produção de convencionais na Venezuela segue uma 

tendência de estabilização nos próximos anos (PDVSA, 2010), deixando a Venezuela 

dependente da extração do óleo extrapesado para garantir um aumento da produção de 

petróleo e consequentemente a estabilização de suas contas internas, sendo o país 

essencialmente dependente da produção de petróleo.  

A captação de recursos está apoiada em dois objetivos: o primeiro, de viabilizar 

a negociação com empresas que comporão as empresas mistas de exploração da Faixa e 

garantir os investimentos destas empresas. São necessárias negociações que mantenham 

a transparência dos objetivos do governo venezuelano a médio e longo prazo, 

garantindo a segurança das empresas em investir na Faixa como parceiras do governo 

através da PDVSA. O segundo, de garantir a venda dos títulos já aprovados para 

investidores pessoais e jurídicos. Este segundo objetivo apresenta uma dificuldade 

menor de captação, considerando os usos que os títulos têm históricos passados de 
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grande procura e limitações de venda per capta. Como a Faixa Petrolífera do Orinoco 

receberá a maior parte dos investimentos previstos até 2018, qualquer dificuldade de 

captação dos valores esperados afetará diretamente a capacidade de produção.  

 

3.10 Perspectivas IEA e PDVSA 

 

A perspectiva da PDVSA para produção de óleo não convencional da Faixa do 

Orinoco já aparece com projeções otimistas a partir de 201226 e potencializa este 

otimismo para a sua projeção de produção para 2020. Os valores de produção esperados 

não condizem com os investimentos previstos pelo plano estratégico. O desafio de 

quadruplicar a produção em menos de uma década é maior do que a capacidade 

operacional que a empresa apresentará no período.  

Mesmo para atendimento de uma demanda mais realista será preciso que a 

PDVSA atenda todos os cronogramas para iniciar a operação dos melhoradores nas 

datas planejadas e estes devem operar na média da capacidade dos melhoradores já em 

operação.  

No entanto, os resultados desta análise indicam que o cru venezuelano será 

capaz de responder crescentemente por parte da oferta marginal de petróleo nos 

próximos anos, em um nível dentro do previsto pelos cenários internacionais, mas 

aquém daquilo que prevê o governo venezuelano.  

Os resultados também indicam que uma trajetória de enfraquecimento de preço 

internacional de petróleo não necessariamente afetaria o volume de produção de óleo na 

Venezuela até 2020, podendo até mesmo induzir antecipações nesta produção, para 

compensar a perda de receita requerida pelo governo do país. 

                                                        
26 Até a data de conclusão do estudo os dados oficiais referentes a 2012 ainda não haviam sido 
divulgados.  
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Capítulo 4 – Estudo de caso e análise 

 

Este estudo tem como objetivo testar a capacidade da cadeia de produção do 

petróleo não convencional extrapesado venezuelano em aproveitar as reservas 

disponíveis do ponto de vista de eficiência energética, seja através do consumo de 

energia no próprio processo, seja através da capacidade de processamento em produtos 

de maior valor energético agregado. 

Fundamentado na metodologia apresentada no capítulo 3, este capítulo apresenta 

os cálculos que, baseados nos valores reais do processo de extração de petróleo 

extrapesado venezuelano, seu processo de beneficiamento (melhoramento) e a geração 

de produtos acabados a partir de sua origem, pretendem testar a hipótese de que um 

volume representativo destas reservas não possa ser disponibilizado à sociedade sob a  

forma de produtos acabados.  

 

4.1 Estudo de caso  

 

Como descrito no capítulo sobre a metodologia utilizada na pesquisa, o estudo 

de caso compreende a análise dos dados da produção venezuelana de petróleo 

extrapesado não convencional. A opção em se analisar o rendimento energético das 

operações venezuelanas especialmente sobre os processos de transformação de seus 

recursos de petróleo extrapesado está baseada na representatividade de seu volume de 

reserva provada frente ao volume total mundial.  

Desta forma, a opção de analisar o rendimento energético da reserva provada de 

petróleo extrapesado venezuelano é justificada pela relação entre a representatividade 

mundial da reserva provada total da Venezuela e da representatividade que o petróleo 



extrapesado tem em sua composição, o que demonstra tanto a import

cenário mundial como para o própr

 

Figura 25. Composição das reservas provadas de petróleo venezuelano. 

Fonte: Elaborado a partir de dados PDVSA, 2011.
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extrapesado tem em sua composição, o que demonstra tanto a importância para o 

cenário mundial como para o próprio cenário interno venezuelano (Figura 25).

. Composição das reservas provadas de petróleo venezuelano. 

Fonte: Elaborado a partir de dados PDVSA, 2011. 
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consumo de energia pelo motor, é possível determinar o EROI da extração através da 

fórmula: 

 

EROIE  = EOE / EdE, onde:        Eq.(1) 

 

EOE = Energia em MJ do petróleo extraído através de bombeamento. 

EdE = Energia em MJ utilizada para extrair o petróleo extrapesado 

 

4.2.1 Conversões 

 

Extrapesado  

 

O poder calorífico (superior) do óleo extrapesado venezuelano é de 42,2 MJ/kg 

(MOMMER, 2004). Como cada barril possui  174,0 kg de massa, pela conversão de 159 

litros com densidade de 1,1 g/cm3, a energia associada a cada tambor de petróleo 

extrapesado é de 7380 MJ.  

 

Energia Elétrica 

 

ROJAS et DE LEÓN (2008) em seu artigo “Natural  gas for the development of 

Orinoco Oil Belt in Venezuela” fazem um levantamento da demanda de gás natural 

consumido nos projetos de desenvolvimento da Faixa do Orinoco. Neste artigo, os 

autores especificam o consumo de gás natural necessário para geração de 320 MW 

adicionais necessários para atendimento da demanda de energia elétrica para a extração 

de 624 mbd. Segundo o artigo, 40 mmpcd de gás natural seriam necessários para a 
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geração dos 320 MW adicionais, ou seja, 0,125 mmpcd de gás natural por MW de 

energia elétrica.  

O artigo especifica ainda, que dos 320 MW gerados para o projeto, 188 MW são 

destinados ao funcionamento das bombas para extração dos 624 mbd (ROJAS e DE 

LEÓN, 2008). Pela relação de consumo de gás natural apresentada pelo artigo, 23,5 

mmpcd de gás natural são necessários, como energia primária, para produzir a 

eletricidade necessária ao funcionamento das bombas de extração dos 624 mbd cru 

extrapesado.  

Os 23,5 mmpcd são equivalentes 6.654.495 m3 de gás natural. Sendo 38,9 

MJ/m3 o poder calorífico do gás natural (HU et al, 2010), a energia consumida na 

geração de energia elétrica para extração de 1 barril de petróleo extrapesado é de 415 

MJ.  

4.2.2 Cálculo 

 

EROIE  = EOE / EdE  = 7380 / 415 = 18      Eq.(1) 

 

4.2.3 Análise  

 

O baixo consumo de energia no processo de extração possibilita que o EROI 

desta fase seja alto, caracterizando o processo como eficiente do ponto de vista 

energético. O consumo de energia no bombeamento do petróleo extrapesado é baixo em 

função da facilidade de acesso do cru e pelas condições do reservatório característico da 

Faixa do Orinoco, onde a extração é realizada em terra, com profundidade de 

aproximadamente 1,5 km e onde o petróleo não convencional extrapesado encontra-se a 

uma temperatura de aproximadamente de 53°C (MOMMER, 2004), facilitando o 
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escoamento e possibilitando o uso de cavalos mecânicos. É preciso ressaltar que os 

custos indiretos não estão contemplados no cálculo do EROI, indicado unicamente 

através dos custos diretos de produção de energia.  

Comparativamente, no caso no betumem canadense, as unidades de queima de 

gás natural geram vapor para aquecimento com objetivo de extração do não 

convencional (SÖDERBERGH et al, 2007).  

 

Tabela 29. Demanda de gás natural em pés cúbicos/bbl. 

 
Betumem  Extrapesado 

 
Canadense Venezuelano 

Recuperação in situ 1000 64 

Recuperação em mina 250 0 

Melhoramento 400 380 

Fonte: Elaborado a partir de dados SÖDERBERGH et al (2007) e PDVSA 

(2012) 

 

A demanda de gás natural para recuperação do betumem canadense é mais alta 

que a do óleo extrapesado venezuelano (Tabela 29) porque o extrapesado não precisa de 

aquecimento para recuperação (MOMMER, 2004).  A necessidade de uma maior 

demanda de energia para recuperação/extração do betumem em relação ao seu 

melhoramento é demonstrada também por CHAN et al (2012).  

Para efeito de comparação, ao se considerar para o caso do betumem canadense, 

a mesma metodologia de avaliação do EROI para o processo de extração considerada 

por este estudo, o EROI de extração do betumem canadense seria de: 

 

EROI (extração betumem) = 7380 / 11015 = 0,67, onde:     Eq.(1) 
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Foram considerados para efeito de saída o mesmo poder calorífico do barril 

venezuelano. Para efeito de demanda energética para produção deste barril, 1000 pés 

cúbicos necessários à recuperação in situ, de acordo com a Tabela 29. A comparação é 

útil neste  estudo para demonstrar a menor demanda energética na extração do petróleo 

extrapesado venezuelano em comparação à do betumem canadense.  

 

4.3 EROI Melhoramento 

 

O Melhoramento é um processo intermediário entre a extração do petróleo 

extrapesado e o refino. Tem como objetivo aumentar o grau API para adequar o cru ao 

parque de refino.  

O processo consiste no recebimento de petróleo extrapesado previamente diluído 

em nafta para facilitar o processo de transporte. O primeiro estágio de processamento 

compreende a destilação atmosférica do cru diluído, quando a nafta é extraída, 

armazenada e volta para o processo de diluição de extrapesado. Da destilação 

atmosférica, os destilados leves e pesados são destinados à hidrotratamento. O resíduo 

da destilação atmosférica é processado em destilação a vácuo.  Da destilação à vácuo, os 

gasóleos leve e pesado são processados em unidade específica de hidrotratamento de 

gasóleo pesado. Parte do resíduo de destilação a vácuo é enviada para unidade de 

coqueamento retardado, que gera gasóleo leve e pesado de coque. Este gasóleo é 

enviado para a unidade de hidrotratamento de óleo pesado.  Outra parte do resíduo da 

destilação a vácuo, assim como o gasóleo médio produzido a partir da destilação a 

vácuo,  é destinada à unidade de hidrodessulfurização que recebe o hidrogênio 

produzido a partir do gás natural e alimenta as unidades de hidrotratamento leve e 
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pesado, cujo produto volta para a unidade de suporte com hidropropano e é 

transformado em cru sintético de 25 ° a 26° API.   

O processo detalhado do melhorador Petropiar, um dos quatro em operação na 

Venezuela,  é demonstrado do diagrama de bloco (Figura 26), demonstrando a produção 

de 180 mbd de cru melhorado de aproximadamente 26° API. De acordo com o 

diagrama, os insumos necessários para produção de 180 mbd de cru melhorado são:  

190 mbd de petróleo extrapesado, 70 MWh de energia elétrica gerados a partir do gás 

natural e 74 mmpcd de gás natural consumidos no processo.  

 

 

Figura 26. Diagrama de blocos do processo de melhoramento. Fonte: 

PDVSA (2012) 

 

A determinação do EROI do processo de melhoramento do cru extrapesado é 

estabelecida pela fórmula: 

 

EROI M = EOM / EdM  , onde:        Eq.(2) 

 

EOM = Energia em MJ de saída do processo de melhoramento. Este estudo 

considera somente a energia de saída referente ao cru melhorado. O coque e o enxofre 
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são considerados como resíduos do processo, embora o coque tenha finalidades 

energéticas. Considerar o coque na avaliação do EROI de melhoramento pode interferir 

na avaliação do EROI total, que tem como foco a análise dos produtos destinados ao  

refino.  

EdM = Energia direta utilizada no processo de melhoramento. É expressa em MJ 

e representa o total dos insumos consumidos no processo de melhoramento.  

 

4.3.1. Conversões  

 

Extrapesado  

 

Da mesma forma, como retratado em 4.2.1, o poder calorífico do óleo 

extrapesado venezuelano é de 42,2 MJ/kg (MOMMER, 2004). Como cada barril possui  

174,0 kg de massa, pela conversão de 159 litros com densidade de 1,1 g/cm3, a energia 

de cada barril de petróleo extrapesado é de 7380 MJ.  

 

Energia Elétrica 

 

O desenvolvimento dos projetos de produção na Faixa Petrolífera do Orinoco 

exigiu a construção de uma planta de energia elétrica à base de turbinas a gás natural 

com capacidade de geração de 320 MW (ROJAS et DE LEÓN, 2008). Este aumento de 

capacidade é atendido através do consumo de 40 mmpcd de gás natural (ROJAS et DE 

LEÓN, 2008). Para o consumo de 70 MWh para melhoramento de 190 mbd de cru 

extrapesado no melhorador Petropiar, utilizado como referência neste estudo, são 

necessários, portanto, 8,75 mmpcd.  
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Como cada pé cúbico corresponde a 0,028317 metros cúbicos, o consumo total 

de gás natural utilizado para geração de energia elétrica para melhoramento do cru 

extrapesado é de 247.333 m3. Sendo 38,9 MJ/m3 o poder calorífico do gás natural (HU 

et al, 2010), a energia consumida na geração de energia elétrica é de 51 MJ/bbl.  

 

Gás Natural  

 

De acordo com o diagrama de blocos do processo de melhoramento do cru 

extrapesado, são necessários 74 mmpcd. Como cada pé cúbico corresponde a 0,028317 

metros cúbicos, o consumo total de gás natural para melhoramento do cru extrapesado é 

de 2095458 m3. Sendo 38,9 MJ/m3 o poder calorífico superior do gás natural (HU et al, 

2010), o valor energético de gás para melhoramento de cada barril de cru extrapesado é 

de:  

38,9 * 2095458 / 190 000 = 429 MJ/bbl 

 

Cru melhorado 

 

O produto do processo de melhoramento é o cru melhorado de aproximadamente 

26°API. De acordo com o diagrama de blocos, a quantidade de saída do processo de 

melhoramento de 190 mbd é de 180 mbd do produto. Isto equivale a uma perda de 

aproximadamente 5% do volume de entrada no sistema. Este volume é, no entanto, 

nominal. No relatório de avaliação do rendimento dos melhoradores de 2011 (PDVSA 

2011), a média de saída de produtos do melhorador Petropiar foi de somente 75% de 

aproveitamento em volume.  
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Tabela  30. Rendimento 2012 melhoradores PDVSA, mbd. 

   
   
 P
et
ro
an
zo
át
eg
ui
 EHCO 112,4 

Diluente (Nafta) 37,5 

Produto diluído 149,8 

Produto Melhorado 98,5 

Coque 2,7 

Enxofre 0,1 

% Melhorado 87,6 
   
   
P
et
ro
ce
de
no
 

EHCO 144,1 

Diluente (Nafta) 57,8 

Produto diluído 201,9 

Produto Melhorado 127,6 

Coque 4 

Enxofre 0,6 

% Melhorado 88,5 

   
  P

et
ro
m
on
ag
as
 EHCO 126,3 

Diluente (Nafta) 35,6 

Produto diluído 162 

Produto Melhorado 96,5 

Coque 2,1 

Enxofre 0,1 

% Melhorado 76,4 

   
  P

et
ro
pi
ar
 

EHCO 173,6 

Diluente (Nafta) 57,9 

Produto diluído 231,5 

Produto Melhorado 129,5 

Coque 2,7 

Enxofre 0,4 

% Melhorado 74,6 

 
Média % Melhorado 82 

Fonte: PDVSA (2012) 

 

No mesmo período, o rendimento médio dos quatro melhoradores em operação 

foi de 82% de volume de entrada (Tabela 30). Este estudo avaliou o EROI do 

melhoramento considerando os três rendimentos (nominal, real 2011, média 2011).  

O poder calorífico superior do petróleo médio, produto do processo de 

melhoramento, é de 41,8 MJ/kg (HU et al, 2013). Como a densidade do cru melhorado 



134 
 

é de 0,9 g/cm3, a massa do barril é de 143,1 kg e o valor energético é, portanto, 5981 

MJ/bbl.  

 

4.3.2 Cálculo 

 

Para o cálculo do EROI do processo de melhoramento, portanto, são 

considerados os seguintes valores energéticos de entrada (Tabela 31). 

 

Tabela 31. Valores energéticos de entrada, MJ/bbl 

EHCO EE GN TOTAL 

MJ/bbl 7380 51 429 7860 

Fonte: Compilação de dados 

 

Como o cálculo do EROI é determinado através do consumo energético para a 

produção de um barril de cru melhorado, não é recomendado comparar o valor 

energético total de saída de um barril de cru melhorado com a quantidade energética de 

entrada de um barril de extrapesado, já que há perdas volumétricas no processo de 

melhoramento e como consequência, os mesmo 190 mbd de petróleo extrapesado são 

transformados em 180 mbd de cru melhorado.  

Em função das três perspectivas de rendimento do processo (o nominal do 

processo expresso no diagrama de blocos, o médio dos melhoradores da Faixa do 

Orinoco e ainda o rendimento real e 2011 do melhorador Petropiar, utilizado como 

referência para os cálculos), os valores utilizados como valor energético de saída 

(Tabela 32).  
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Tabela 32. Energia de saída, MJ/bbl. 

Energia de Rendimento Rendimento Rendimento 
Saída/bbl 
26°API 95% 82% 75% 

(referência) (nominal) 
(média 
2012) (real 2011) 

5981 MJ 5681 MJ 4904 MJ 4485 MJ 
 Fonte: Elaborado a partir de dados PDVSA (2012). 

 

Assim, o valor do EROI de Melhoramento da cadeia de produção de derivados a 

partir do petróleo extrapesado da Faixa do Orinoco se dá por:  

 

EROI M = EOM / EdM          Eq.(2) 

 

Rendimento de 95% de acordo com capacidade nominal descrita no diagrama de 

blocos: 

 

EROI M = 5681 / 7860 = 0,72        Eq.(2) 

 

Rendimento de 82% de acordo com capacidade real média dos quatro 

melhoradores em operação da Faixa do Orinoco: 

 

EROI M = 4904 / 7860 = 0,62        Eq.(2) 

 

Rendimento de 75% de acordo com a capacidade real de 2012 do melhorador 

Petropiar, utilizado como referência no estudo: 

 

EROI M = 4485 / 7860 = 0,57        Eq.(2) 



136 
 

4.3.3 Análise  

 

O cálculo do EROI do melhoramento indica um processo de baixa eficiência 

energética. Segundo a definição de HEUN et WIT (2012) é um processo “dissipador de 

energia”. As causas são essencialmente: as perdas volumétricas no processamento, 

quando um barril de cru extrapesado gera nominalmente 95% de seu volume como cru 

melhorado; o poder calorífico do cru melhorado mais baixo do que o poder calorífico do 

cru extrapesado; e principalmente o consumo de gás natural para geração de H2 

necessários ao aumento do grau API. Uma análise dos índices de operação de 2011 do 

melhorador pesquisado indica que as perdas volumétricas podem ser sensivelmente 

maiores do que as reportadas como perdas nominais. A baixa eficiência da própria 

operação do melhorador pode constituir um agravante nos índices de EROI analisados. 

Ao se considerar que conceitualmente o EROI deva ser calculado de forma a se avaliar 

o quanto das reservas de cru extrapesado pode ser disponibilizado , é permitido supor 

que o valor energético do gás natural não devesse entrar no cálculo do retorno sobre 

investimento energético do processo de melhoramento, pois seu poder calorífico não 

demanda das reservas de cru extrapesado, mas das próprias reservas de gás natural, 

obviamente.  

No entanto, o gás natural, se não fosse consumido no processo de melhoramento, 

serviria à sociedade em outros fins. Como parte destas reservas devem ser utilizadas 

como insumos no processo de melhoramento, é possível concluir que sua utilidade no 

mercado deva ser substituída por outro insumo, como o diesel, por exemplo.  

Como base nesta afirmação, é possível concluir que o modelo de cálculo de 

retorno sobre investimento energético do processo de melhoramento deve considerar o 

consumo do gás natural como insumo energético.  
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O processo de melhoramento de cru não convencional extrapesado para um cru 

melhorado de maior grau API, mais adequado ao parque de refino venezuelano e 

mundial é, portanto, energo intensivo e tem um alto potencial de impacto na 

disponibilização da reserva de cru extrapesado.   

 

4.4 EROI Total  Extração – Melhoramento  

 

Para avaliação da disponibilidade da reserva de petróleo não convencional 

extrapesado a partir do cálculo do retorno sobre investimento energético, é necessário 

calcular o valor do EROI que compreenda os processos de extração e de melhoramento. 

Através destes processos, o óleo extrapesado é disponibilizado para refino com as 

características de um óleo convencional.  

A determinação do EROI do processo extração – refino é dado pela fórmula: 

 

EROI TOTAL E-M =  EOM / ( EdE + EdM), onde :     Eq.(3) 

 

EOM = É a energia disponibilizada após o processo de melhoramento, expressa 

em Joules; 

EdE = É a energia direta consumida no processo de extração de um barril, 

expressa em Joules; 

EdM = Energia direta consumida no processo de melhoramento de um barril, 

expressa em Joules.  
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4.4.1 Cálculo 

 

Com a determinação de todos os valores energéticos consumidos durante as 

etapas de extração e melhoramento, além do levantamento da energia disponibilizada 

após o processo de melhoramento através da conversão de petróleo extrapesado em cru 

com características de óleo convencional, considerando-se o rendimento nominal do 

processo, é possível concluir o EROI total do processo extração-melhoramento:  

 

EROI TOTAL E-R =  EOM / ( EdE + EdM)       Eq.(3) 

 

EROI TOTAL E-R =4485 / (7860 + 415)       Eq.(3) 

 

EROI TOTAL E-M =  5681 / 8275 = 0,68      Eq.(3) 

 

4.4.2 Análise 

 

O processo venezuelano de obtenção de óleos com características convencionais 

a partir do processamento do óleo não convencional extrapesado pode ser considerado 

como “dissipador de energia”. O valor do EROI total de 0,68 indica um alto consumo 

de energia em relação à energia disponibilizada.  

Ao se avaliar o EROI por etapa, é clara a percepção de que o processo de 

melhoramento, altamente energo intensivo, contribui para o que o EROI total das etapas 

de extração e melhoramento seja ineficiente energeticamente. O alto consumo de gás 

natural e a baixa produtividade volumétrica do processo de melhoramento justificam a 

baixa eficiência energética do processo de melhoramento. No caso do betumem 
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canadense, embora o processo de melhoramento tenha uma demanda energética que 

pode ser considerada como similar à demanda do melhoramento do óleo extrapesado 

venezuelano (Tabela 29), o processo de extração do betumem canadense é mais energo 

intensivo que seu processo de melhoramento (SÖDERBERGH et al, 2007; CHAN et al, 

2012), sendo superior ao do caso venezuelano.  

Ainda no caso canadense, o gás natural, além de ser usado como fonte de 

geração de vapor para recuperação e extração do betumem, também provê fonte de 

hidrogênio usado no hidroprocessamento e hidrocraqueamento como parte do processo 

de melhoramento. A demanda de gás natural para o ciclo completo de recuperação, 

extração e beneficiamento do betumem canadense é de 1700 pés cúbicos de gás, 

equivalente a 0,3 barril de petróleo (SÖDERBERGH et al, 2007) comparados aos 444 

pés cúbicos necessários à extração e melhoramento do extrapesado venezuelano (Tabela 

29). Ainda segundo os autores, não há um fornecimento suficiente de gás natural que 

possa suportar a indústria futura das areias betuminosas do Canadá.  

O aumento da necessidade de uso de vapor gerado através de gás natural para 

recuperação avançada, devido ao esgotamento de recursos convencionais, é a causa do 

declínio na eficiência energética da Califórnia, passando de 6.5 em torno de 1955 para 

cerca de 3.0 em 2010. (BRANDT, 2001). Outras análises indicam os maiores esforços 

na busca de poços em áreas cada vez mais de difícil acesso como principal causa de 

queda do EROI ao longo do tempo (GUILFORD et al, 2011).  

No entanto, BRANDT et al (2013) fazem uma análise da evolução do EROI na 

extração das areias betuminosas do Canadá entre o período de 1970 e 2010 quando 

afirmam que o retorno sobre o investimento energético tem melhorado em função de 

melhorias nos processos de extração, evoluindo o EROI de 1,0 GJ/GJ em 1970 para 

2,95 GJ/GJ em 1990 e para 5,23 GJ/GJ em 2010.  
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BRANDT et al (2013) comparam os resultados da avaliação do retorno sobre 

investimento de energia na produção (extração) das areias betuminosas do Canadá com 

o retorno sobre investimento de energia na produção de óleos convencionais. Enquanto 

os dados apresentados pelo autor estimam, considerando a metodologia adotada, um 

EROI de 5,23 GJ/GJ em 2010 para a extração das areias betuminosas do Canadá, para 

os óleos convencionais a aplicação da mesma metodologia indica um EROI de 10 a 20 

GJ/GJ, demonstrando, evidentemente, um menor retorno de energia dos óleos não 

convencionais.  

Embora haja diferentes metodologias de avaliação do EROI, é preciso afirmar 

que as determinações da eficiência energética, quando realizadas a partir de uma linha 

de tempo, indicam que a eficiência energética dos processos de produção (extração e 

refino) são decadentes (GUILFORD et al, 2011, BRANDT, 2001, HU et al, 2013, 

RAUGEI et al, 2012, HEUN et WIT, 2012, CLEVELAND, 2005). 

Como já anteriormente mencionado, para beneficiamento do óleo não 

convencional extrapesado, a Venezuela conta com os quatro melhoradores que elevam o 

grau API do cru para adequação ao parque de refino, seja dentro da Venezuela, seja para 

o mercado internacional. É a eficiência destes melhoradores que é, juntamente com todo 

o processo de produção, avaliada por este estudo através da metodologia de 

determinação do grau do EROI. No entanto, além dos quatro melhoradores, a Venezuela 

conta com um misturador para beneficiamento do óleo extrapesado. Este misturador, 

que opera nas proximidades dos melhoradores, tem capacidade de produção de 135 mbd 

contra uma capacidade nominal de 846 mbd dos melhoradores (PDVSA, 2012). O 

conceito de beneficiamento deste misturador é o de que parte de óleo extrapesado é 

misturada a óleo leve para obtenção de produtos de grau API intermediário adequados 

ao processamento nas refinarias nacionais e internacionais.  
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No misturador, cada 68 unidades de óleo extrapesado é misturada em 32 partes 

de óleo leve de 30 graus API, gerando 100 unidades de cru médio de 16 graus API 

(Merey 16). O aproveitamento volumétrico é de 100%.  

Como para beneficiamento do extrapesado é necessário compor a mistura com 

32 partes de óleo leve, o potencial de beneficiamento do cru extrapesado através do 

misturador é dado pela reserva disponível de óleo leve. Como a reserva de óleo leve 

totaliza 10 bilhões de barris, se este recurso fosse utilizado totalmente no 

beneficiamento do extrapesado através do misturador, isto equivaleria ao consumo de 

31 bilhões de barris de óleo extrapesado.  

Portanto, da reserva provada de óleo não convencional extrapesado de 257 

bilhões de barris, somente 225 estariam potencialmente disponíveis para processamento 

nos melhoradores.  

Com a aplicação do resultado do EROI total calculado neste estudo, é possível 

concluir que sob o aspecto de disponibilidade energética, somente 68% da reserva 

destinada ao processamento nos melhoradores poderia ser disponibilizada para o 

processo de refino.  

Desta forma, do total de 257 bilhões de barris das reservas provadas de óleo não 

convencional extrapesado venezuelano, estariam disponíveis para refino o equivalente a 

32 bilhões de barris equivalentes à mistura com óleo leve e mais 153 bilhões de barris, 

equivalentes ao rendimento energético do processo de extração-melhoramento do óleo 

extrapesado, totalizando uma reserva provada disponível de 185 bilhões de barris de 

petróleo extrapesado.  
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Com este volume, através do viés energético desenvolvido pela metodologia de 

avaliação das reservas provadas adotada por este estudo, as reservas venezuelanas27 

seriam a segunda maior reserva de petróleo no mundo, atrás das reservas árabes, que 

detém 265 bilhões de barris. 

Embora considerando que as reservas de gás natural não sejam o objeto de 

estudo desta pesquisa e que a quantidade de gás natural utilizada no processo de 

extração e melhoramento já esteja considerada no cálculo do EROI total, o alto 

consumo de gás natural no processo de melhoramento faz com que a questão da 

disponibilidade das reservas deste hidrocarboneto sob o ponto de vista quantitativo seja 

passível de observações por este estudo.  

Segundo o diagrama de blocos do processo de melhoramento (Figura 27), são 

necessários 74 mmpcd para processamento de 190 mbd de óleo extrapesado. Sendo a 

quantidade de óleo extrapesado a ser processada nos melhoradores de 225 bilhões de 

barris, a demanda de gás natural para este processo é de 87.631.578 mmpcd, quando as 

reservas provadas totais deste recurso são de 195.234.000 mmpcd. A demanda para o 

processo de melhoramento consumiria, portanto, o equivalente a 45% de toda a reserva 

provada de gás natural do país.  

Desta forma, o processo de melhoramento, que por um lado possibilita que as 

reservas de óleo extrapesado sejam adequadas para o processamento no parque de refino 

venezuelano e mundial com isso garantindo a viabilidade comercial destas reservas, por 

outro consome uma parte significativa destas reservas e das reservas de gás natural, 

                                                        
27 Considerando também as reservas de condensado (2,6 bilhões de barris), de óleo leve (10 
bilhões de barris), médio (9,6 bilhões de barris) e pesado (17,7 bilhões de barris), totalizando 
um volume de 225 bilhões de barris como reserva provada total. 
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utilizado como insumo no processamento. É a inversão do conceito da lança de Peleus28 

(SZKLO et SCHAEFFER, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Neste artigo, SZKLO et SCHAEFFER fazem uma analogia do petróleo à Lança de Peleus, 
mito grego sobre a lança que Peleus dá de presente a seu filho, Aquiles. Este lança teria o poder 
de curar os ferimentos que causasse. A analogia de SZKLO et SCHAEFFER consiste em que 
fontes alternativas comporiam juntamente com o petróleo sistemas energéticos alternativos que 
a longo prazo, substituiriam o próprio petróleo. A observação neste estudo sobre a inversão do 
conceito de Peleus significa que para se gerar um benefício (disponibilidade do óleo 
extrapesado) é causado um auto-dano  (consumo de sua própia reserva).  
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5. Conclusão  

 

Este estudo teve como objetivo avaliar as reservas de óleo extrapesado da 

Venezuela através da aplicação da análise de retorno sobre o investimento energético 

(EROI). O método possibilita que a quantificação das reservas seja realizada sob o viés 

energético, respondendo à questão principal da pesquisa sobre a possibilidade real de 

disponibilidade das reservas do óleo extrapesado. O estudo testa a hipótese de que uma 

parte significativa destas reservas não possa ser efetivamente disponibilizada para refino 

e consequentemente para a sociedade em forma de produtos acabados.  

A literatura consultada indica que há uma perspectiva de aumento na demanda 

de energia primária mundial nas próximas décadas e que, embora as fontes renováveis 

de energia apresentem um cenário de aumento de sua disponibilidade, os recursos 

fósseis continuam neste cenário como principal fonte de energia primária.  

Segundo as mesmas perspectivas e cenários, os óleos não convencionais teriam 

uma participação importante no atendimento da demanda mundial de energia primária. 

Um dos principais recursos não convencionais é o óleo extrapesado da Venezuela, país 

que detém hoje a maior reserva provada mundial de petróleo. De toda a reserva da 

Venezuela, 85% é de óleo extrapesado proveniente da Faixa do Orinoco, o que justifica 

sua importância no cenário energético mundial.  

 Para a Venezuela, preços acima de US$ 100/bbl equilibram as contas internas 

do país e remuneram valores considerados como atrativos comercialmente, permitindo 

retorno sobre os investimentos necessários ao desenvolvimento de tecnologias e 

ampliação de estrutura física de beneficiamento dos óleos provenientes da faixa do 

Orinoco.  

No entanto, as análises realizadas nesta tese indicam que, em cenários de baixa 

de preços, a PDVSA pode ter problemas em manter o nível de receita ideal para 
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manutenção de suas contas internas e das contas do próprio governo, fortemente 

dependente das receitas do petróleo. Embora o cost budget do petróleo venezuelano seja 

baixo, por volta de US$ 40,00, comparado às projeções atuais do preço do barril, o 

mesmo não acontece com o budget breakeven, que depende que o preço da cesta 

venezuelana esteja acima dos US$90/bbl para manutenção das contas internas do país.  

Ainda que projeções suportem patamares de preço em torno de US$100/bbl 

nesta década, o budget breakeven price da Venezuela é extremamente elevado, 

considerando o desconto que enfrenta o óleo venezuelano frente os óleos marcadores e 

as perspectivas de elevação da produção do Hemisfério Ocidental.  

Embora as projeções de preços do barril apresentem distorções entre si, a 

perspectiva é que os preços praticados permaneçam acima de US$100/bbl. Esta 

característica é favorável à Venezuela que precisa de valores acima de US$ 90/bbl de 

sua cesta para remunerar os investidores e as contas públicas do país, através de melhor 

possibilidade de colocação do seu óleo no mercado internacional com menor taxa de 

desconto possível frente aos óleos marcadores. Os cenários de preços favoráveis 

reforçam a tendência de que os investimentos previstos na Faixa do Orinoco possam ser 

alcançados viabilizando o acesso às reservas de óleo não convencional extrapesado do 

país.  

No entanto, resultados obtidos neste estudo indicam que, mesmo que os planos 

de construção de novos melhoradores para beneficiamento do óleo extrapesado da Faixa 

do Orinoco seja concretizado, o cru venezuelano atenderá parte da oferta marginal de 

petróleo nos próximos anos em um nível dentro do previsto pelos cenários 

internacionais, mas aquém daquilo que prevê o governo venezuelano. Isto ocorre 

basicamente porque mesmo após a construção de todos os melhoradores previstos no 

plano estratégico da PDVSA, a empresa será capaz de processar somente 1799 mbd, 
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quantidade muito aquém dos 4000 mbd declarados pela empresa como meta de 

desenvolvimento da Faixa do Orinoco. A produção de derivados a partir do extrapesado 

venezuelano depende basicamente de que o cru seja beneficiado em processos 

denominados melhoradores. Estes processos alteram a característica do extrapesado, 

fazendo com que ele possa ter características de um cru médio, portanto mais adequado 

ao parque de refino venezuelano e mundial, aumentando a sua viabilidade comercial. 

No entanto, o processo de melhoramento é energo intensivo; assim, este estudo envidou 

esforços específicos para analisar este processo.  

A metodologia do EROI, aplicada primeiro ao processo de extração do não 

convencional extrapesado, indicou um processo com EROI favorável. A facilidade de 

acesso às reservas e a relativa alta temperatura in situ que evitam a necessidade de 

injeção de vapor para recuperação do recurso extrapesado são características positivas 

do caso venezuelano, fazendo com que as reservas de extrapesado sejam 

energeticamente favorecidas.  

Embora a metodologia utilizada tenha indica um EROI favorável para o 

extrapesado venezuelano, estudos demonstram que a relação de retorno sobre 

investimento energético de produção de óleos não convencionais são significativamente 

mais baixos do que o retorno sobre investimento energético de produção de óleos 

convencionais, estes até três vezes mais eficientes. 

No entanto, a metodologia aplicada ao melhoramento indicou um processo 

“dissipador de energia”, onde a energia necessária para o beneficiamento é muito maior 

do que a disponibilizada após o processo. Além da perda volumétrica do extrapesado 

após o beneficiamento, a demanda por gás natural para geração de energia elétrica e 

para produção de hidrogênio (demanda de processo) explicam a ineficiência energética 

do melhoramento. Os dados indicam que, em se considerando a produtividade nominal 
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dos melhoradores, somente 68% de toda a energia consumida pode ser disponibilizada 

para refino. No pior cenário, baseado na capacidade real do melhorador objeto do 

estudo, somente 57% da energia investida poderia ser disponibilizada. Ainda assim, 

comparado ao caso do betumem canadense, o extrapesado venezuelano é mais eficiente 

em função da alta demanda de gás natural para recuperação e extração do produto 

canadense. Enquanto que o extrapesado demanda cerca de 64 pés cúbicos por barril para 

geração de energia elétrica para acionamento dos motores de elevação, o processo de 

recuperação in situ do óleo canadense demanda 1000 pés cúbicos de gás natural por 

barril, especialmente necessários à geração de vapor para injeção e consequente redução 

de viscosidade possibilitando a elevação. A alta temperatura do extrapesado 

venezuelano favorece esta operação.  

Ao avaliar o EROI do processo total de extração e refino, a metodologia indicou 

um retorno sobre o investimento energético de 68%. Significa dizer que entre a extração 

até o melhoramento, 68% de toda a energia investida pode ser disponibilizada para 

refino. É possível afirmar, portanto, que, respondendo à pergunta central do estudo, 

somente 68% das reservas provadas de não convencional extrapesado venezuelano é 

energeticamente acessível.  

Embora não seja objeto do estudo, é importante observar que o alto consumo de 

gás natural para geração de energia elétrica e produção de hidrogênio faz com que 45% 

das reservas de gás natural da Venezuela sejam consumidos para extração e 

beneficiamento do extrapesado. Tal fato merece estudos futuros, na medida em que 

existem projetos para aproveitamento do gás em plantas químicas e de geração 

termelétrica. Estes projetos poderiam ser comprometidos pelo uso do gás no 

beneficiamento do cru.  
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Considerando a análise do EROI que abrange tanto a extração quanto o 

melhoramento do extrapesado, dos 257 bilhões de barris declarados como de reservas 

provada, somente 185 bilhões estariam disponíveis para refino. 32 bilhões equivalentes 

ao aproveitamento do processo de mistura com óleos leves e 153 bilhões equivalente ao 

rendimento energético do processo extração-melhoramento. Este volume corrigido de 

reserva provada posicionaria a Venezuela como o segundo país entre os de maiores 

volumes de reservas mundiais, perdendo a primeira posição para a Arábia Saudita, 

detentora de resevas provadas de 265 bilhões de barris.  

É possível concluir, portanto, que é necessário que a Venezuela invista em 

pesquisas buscando alternativas mais eficientes de disponibilizar as reservas de cru 

extrapesado, com o objetivo de preservar suas próprias reservas do próprio não 

convencional e ainda do gás natural, utilizado como insumo no processo de 

beneficiamento.  

Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se indicar: um estudo que busque 

padronizar os parâmetros da avaliação de EROI com o objetivo de avaliação de reservas 

dos principais países detentores de reserva do mundo; uso da mesma metodologia para 

avaliação das reservas de outras fontes de recursos fósseis com o objetivo de se obter 

uma perspectiva global de disponibilidade destes recursos; avaliação se o ritmo de 

produção do gás natural na Venezuela e/ou Canadá será capaz de acompanhar o ritmo 

de produção do extrapesado venezuelano e/ou do betumem canadense;  avaliação sobre 

em que medida o uso do gás natural para beneficiamento do extrapesado venezuelano 

poderia afetar o mercado sul americano de gás; desenvolvimento de metodologia que 

revesse as formas de avaliação quantitativa das reservas de petróleo e gás, considerando 

as perspectivas de aumento de produção de óleos não convencionais que demandam gás 
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para seu beneficiamento, na medida em que a disponibilidade de cru pode reduzir a 

disponibilidade de gás natural 
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